
  ٢٩٩-٢٥٣ص       A- ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة مجلة جامعة األزهر ب

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Deanships/Higher_Edu/Higher_Education.htm 

  

واقع إعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها في الشركات الصناعیة 
  "دراسة میدانیة"ةزغ عاطق يف 

Situation of preparing and implementation planning 
budgets at manufacturing companies in the Gaza 

strip ( fiel d study )  
  

  حمدي شحده زعرب
Hzourb@mail.iugaza.edu 

  وائل محمد خلف اهللا

   الجامعة اإلسالمیة–قسم المحاسبة    الجامعة اإلسالمیة–قسم المحاسبة 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨  تاریخ القبول  ٥/٢/٢٠٠٨  تاریخ االستالم

  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  :ملخصلا

على واقع إعداد الموازنات التخطیطیة 
ي الشركات الصناعیة بقطاع غزة، وتنفیذها ف

وتحدید األسس والمبادئ التي یقوم علیها 
التطبیق، وكذلك تحدید أهم المشاكل التي 
تواجه عملیة تطبیقها، ولتحقیق هذا الهدف قام 
الباحثان بتصمیم إستبانه تم توزیعها على 
مجتمع الدراسة المتمثل في الشركات 

اهلا الصناعیة في قطاع غزة التي یبلغ رأسم
نصف ملیون دوالر أمریكي فأكثر، والبالغ 
عددها سبعون شركة صناعیة، وقد أظهرت 

من % ٦١أن ما نسبته نتائج الدراسة 
الشركات الصناعیة بقطاع غزة تقوم بإعداد 
الموازنات التخطیطیة، وتعتمد األسس 
والمبادئ العلمیة بصورة جیدة، وكذلك بینت 

  Abstract: This study aims to 
introduce the situation of preparing 
and implementing planning budget 
at manufacturing companies in the 
Gaza strip, identifying basics and 
principles which support 
implementation, and identifying the 
most important problems which 
face implementation process. 
To fulfill t hi s o bj ect ives t he  t wo   
researchers designed and 
distributed questionnaire for society 
of study,represented through 
manufacturing companies in the 
Gaza strip which has a capital equal 
or more than 500.000 U.S.D  , which 
are seventy manufacturing 
companies . 
The study resulted that 61% of the 
manufacturing companies in the 
Gaza strip prepare planning 
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م الدراسة أن الشركات التي تطبق نظا
الموازنات التخطیطیة تواجهها بعض 

  .المشاكل
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من 

من الضروري أن تقوم : التوصیات من أهمها
إدارات الشركات الصناعیة بقطاع غزة 
بمعالجة المشاكل التي تواجهها تلك الشركات 
في تطبیق نظام الموازنات التخطیطیة، وذلك 

ین عن إعداد بقیامها بتأهیل وتدریب المسؤول
  .الموازنات وتنفیذها بالشكل السلیم

budgets and implement basics and 
principles in a good way. Also the 
study shows that some problems are 
faced by the companies. 
Finally the most important 
recommendations are: Management 
of manufacturing companies has to 
solve problem which face its 
companies to implement planning 
budget system. That is through 
rehabilitation and training the 
responsible of preparing budget and 
implementing in an accurate form 
 

  

  المقدمة
  

 اإلدارة الحدیثــة فــي ممارســة وظائفهــا التــي تتمثــل فــي التخطــیط والتنــسیق واتخــاذ تــستخدم
ا را  األدوات المحاسـبیة، ویعتبـر نظـام رقابـة وتقیـیم األداءمجموعـة مـن ورسم السیاسات والترقلا

ـــي ممارســـة وظائفهـــا  ـــساعد اإلدارة ف ـــي ت ـــة إحـــدى األدوات المحاســـبیة الت الموازنـــات التخطیطی
  ).٢، ص٢٠٠٠العالوین، (سابقة الذكر لا

دامها فــي عملیـات التخطــیط وتعتبـر الموازنـة التخطیطیــة إحـدى األدوات التــي یمكـن اسـتخ
ــــؤ ــــار أن الموازنــــات والتنب ــــي االعتب ــــل حــــدوثها، ولكــــن یجــــب األخــــذ ف  بمــــشاكل المــــستقبل قب

ها لــن یكــون  ال ینتهــي دورهــا بمجــرد إعــدادها، بــل یجــب تنفیــذها حیــث بــدون تنفیــذةالتخطیطیــ
لهذه األداه أي جدوى سـواء فـي عملیـة التخطـیط أو الرقابـة أو تقیـیم األداء، بـل سـوف تتحمـل 
الشركة تكالیف إعداد الموازنات التخطیطیة دون تحقیق أي فائـدة منهـا، وكـذلك یجـدر اإلشـارة 
إلــى أن عملیتـــي إعــداد الموازنـــات التخطیطیـــة وتنفیــذها یجـــب أن تكـــون علــى أســـس ومبـــادئ 

  .میةلع
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  :مشكلة الدراسة
تسعى الشركات الصناعیة الفلسطینیة فـي قطـاع غـزة إلـى التطـور وٕالـى إسـتغالل مواردهـا 
االقتـصادیة المتاحــة اســتغالًال أمثــل، وذلـك مــن خــالل التخطــیط الـسلیم الســتخدام هــذه المــوارد 

مد ومــن ثـــم الرقابــة علـــى تنفیـــذ الخطــط كـــي یــتم اكتـــشاف االنحرافـــات التــي قـــد تــؤدي إلـــى عـــ
اسـتخدام المـوارد االقتــصادیة اسـتخدامًا أمثـل، ومــن ثـم معالجـة هــذه االنحرافـات، ویعتبـر نظــام 
الموازنات التخطیطیة أحد األدوات التي یمكن بواسطتها تحقیق ذلك، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة 

  :لإلجابة على السؤال الرئیس التالي
  شركات الصناعیة في قطاع غزة؟ ما هو واقع إعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها في ال
  :ویتفرع من هذا السؤال الرئیس أسئلة فرعیة تتمثل في

 بقطاع غزة بناًء على أسس علمیة لتحقیـق  الصناعیةهل یتم إعداد الموازنة في الشركات .١
  ة للموازنة؟ الرئیسفادهألا

  ما هي أنواع الموازنات التي تطبق في الشركات الصناعیة بقطاع غزة؟ .٢
ـــة التـــي تواجـــهمـــا هـــي نوع .٣  الـــشركات یـــة المـــشاكل والمعوقـــات ســـواء الداخلیـــة أوالخارجی

 إعداد الموازنات وتنفیذها، و مـا هـي األسـباب الكامنـة وراء الصناعیة في قطاع غزة عند
 تلك المشاكل؟

  
  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى
  .یة بقطاع غزة الواقع العملي إلعداد الموازنات التخطیطیة في الشركات الصناعدراسة .١
التعرف علـى أهـم المـشاكل التـي تواجـه عملیـة إعـداد الموازنـات التخطیطیـة وتنفیـذها فـي  .٢

  .الشركات الصناعیة في قطاع غزة
  .التعرف على أنواع الموازنات المطبقة في الشركات الصناعیة في قطاع غزة .٣
دادـــعإ يـــف تحدیــد مـــا إذا كانـــت الــشركات الـــصناعیة بقطـــاع غــزة تتبـــع المبـــادئ العلمیــة  .٤

 .الموازنات التخطیطیة وتنفیذها
 

  :فرضیات الدراسة
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 ت صــــیاغة الفرضــــیات التالیــــة؛ التــــي ســــیجرى تمــــاهفادــــهأمــــشكلة الدراســــة و فــــي ضــــوء 
  :ها، واستخالص النتائج والتوصیاترا باخت

  :الفرضیة األولى
ــات  ــد إعــداد الموازن ــة عن ــادئ العلمی ــى المب ــي قطــاع غــزة عل ــصناعیة ف ــشركات ال تعتمــد ال

  .تخطیطیة وتنفیذهالا
  :ویتفرع من هذه الفرضیة الرئیسة الفرضیات الفرعیة التالیة

  . إدارات الشركةدأ شمول الموازنة التخطیطیة لكافةتعتمد الشركات الصناعیة مب .١
  .تعتمد الشركات الصناعیة مبدأ الواقعیة عند تقدیر بنود الموازنة التخطیطیة .٢
ــة تعتمــد الــشركات الــصناعیة مبــدأ مــشاركة جم .٣ ــع المــستویات اإلداریــة فــي إعــداد الموازن ی

  .التخطیطیة للشركة
  .تعتمد الشركات الصناعیة مبدأ وحدة الموازنة في الشركة .٤
  .تعتمد الشركات الصناعیة مبدأ مراعاة مرونة الموازنة عند إعدادها .٥
  .تعتمد الشركات الصناعیة مبدأ تقسیم فترة الموازنة إلى فترات رقابیة .٦

   : الثانیةةالفرضی
تواجه الشركات الصناعیة في قطاع غزة التي تطبـق نظـام الموازنـات التخطیطیـة مجموعـة 

  .من المشاكل عند إعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها
  :ویتفرع من هذه الفرضیة الرئیسة الفرضیات الفرعیة التالیة

ى تواجــه الــشركات الــصناعیة التــي تطبــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة مــشكلة نقــص وعــ .١
  .إدارة الشركة بأهمیة الموازنات التخطیطیة

ــــة مــــشكلة نقــــص  .٢ ــــات التخطیطی ــــي تطبــــق نظــــام الموازن ــــصناعیة الت ــــشركات ال تواجــــه ال
  .المؤهالت العلمیة والعملیة

تواجــه الــشركات الــصناعیة التــي تطبــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة مــشكلة فــي النــواحي  .٣
  .الفنیة إلعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها

تواجــه الــشركات الــصناعیة التــي تطبــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة مــشكلة فــي النــواحي  .٤
 .السلوكیة إلعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها

  :الفرضیة الثالثة
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 بــین المــشاكل التــي تواجههــا ٠.٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 
ــد تطبیــق نظــام الموازنــات ا ــى المتغیــرات المــستقلة الــشركات الــصناعیة عن ــة تعــزى إل لتخطیطی

  .سنة تأسیس الشركة، حجم رأس مال الشركة، الشكل القانوني للشركة: التالیة
  :الفرضیة الرابعة

 بــین الـشركات الــصناعیة فــي ٠.٠٥توجـد فــروق ذات داللـة إحــصائیة عنـد مــستوى داللـة 
 المتغیــرات المــستقلة تعــزى إلــى تطبیــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة علــى أســس علمیــةعملیــة 
  .سنة تأسیس الشركة، حجم رأس مال الشركة، الشكل القانوني للشركة: التالیة

  
  :دراسةمنهجیة ال

ـــتـــم اعتمـــاد  ـــثالمـــنهج الوصـــفي التحلیل تزـــكري، حی  محـــورین أساســـیین؛ ىـــلع الدراســـة  
ــــصلة  ــــة ذات ال ــــى معظــــم األفكــــار العلمی ــــه إل ــــث جــــرى التطــــرق فی المحــــور األول نظــــري حی

 مـن خـالل اسـتبانةد علـى جمـع البیانـات والمعلومـات اعتمـوع، أمـا المحـور الثـاني فقـد بالموض
بهــدف جمــع البیانــات وتحلیلهــا  ، أعـدت خصیــصاً تـضمنت الجوانــب الرئیــسة لمحــاور الدراســة؛

  .واختبار الفرضیات
  

  :مجتمع الدراسة وعینتها
لتـي یفـوق رأسـمالها ا فـي قطـاع غـزة، و  من كافة الشركات الصناعیةیتألف مجتمع الدراسة

نصف ملیون دوالر أمریكي، والبالغ عددها سبعون شركة، ولقد تم توزیع سبعون استبانة علـى 
فـي تلـك الـشركات، ولقـد تـم اسـترداد سـت وسـتون اسـتبانة أي مــا المـدراء المـالیین والمحاسـبین 

 . من االستبیانات الموزعة% ٩٤نسبته 

  :          امج المستخدمةطرق جمع البیانات وأسالیب تحلیلها والبر 
  :تم جمع البیانات األولیة والثانویة باألدوات التالیة

  . الكتب والدوریات والرسائل الجامعیة؛ وذلك بهدف بناء اإلطار النظري للبحث-١
 االستبانة التي أعدت خصیصًا لهذا الغـرض، بهـدف الحـصول علـى بعـض البیانـات غیـر -٢

  .ءاالموثقة كتابة، وٕایضاح بعض اآلر 
  فـي عملیـة التحلیـل واختبـار  SPSSوقد تم االعتماد على الرزمة اإلحصائیة االجتماعیـة
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  :الفرضیات حیث استخدمت الوسائل اإلحصائیة التالیة
لا-  –ل اكإختبـار كروسـ، )Sign Test(إختبار اإلشارة متوسطات الحسابیة والنسب المئویة،  
  ).( Kruskal – Wallis Testسالاو
 
  

  :ةخطة الدراس
 أجزاء، حیث تعـرض الجـزء األول لمجموعـة هداف الدراسة تم تقسیمها إلى أربعةلتحقیق أ

یتنــاول اإلطــار النظــري مــن الدراســات الــسابقة المتعلقــة بالموضــوع محــل الدراســة، والجــزء الثانی
، أمــا  الدراســة المیدانیــة التــي تــم فیهــا اختبــار الفرضــیاتالجزء الثالــث یغطیــللدراســة، فــي حــین 

  . واألخیر عرض النتائج والتوصیاتء الرابعالجز 
  

  :الدراسات السابقه

 ):١٩٨٢ (،Brownellدراسة 
تهـــدف الدراســـة إلـــى إختبـــار العالقـــة بـــین المـــشاركة فـــي إعـــداد الموازنـــة والنظـــرة الرقابیـــة 
وتأثیر هذه العالقة على األداء من جهة والرضا الوظیفي من جهة أخـرى، وقـد تـم إجـراء هـذه 

، .San Francisco Bay Area Manufacturing Co مدیر فـي شـركة ٤٨ الدراسة على
وقد أثبتت الدراسة بوجود عالقـة تبادلیـة إیجابیـة مـع كـٍل مـن األداء والرضـا الـوظیفي، وكـذلك 
ــذین تكــون قــوى التوجــه  ــة تظهــر رضــا وظیفــي وأداء أفــضل لألفــراد ال إلــى أن المــشاركة العالی

   .لدیهم ذاتیة

  :)١٩٨٣ف، العطار ویوس(دراسة 
ــى تــشخیص أنظمــة المیزانیــا ــة وتحدیــد المــدى تتهــدف دراســة العطــار ویوســف إل  التقدیری

الـــذى ذهـــب إلیـــه التطبیـــق فـــي الواقـــع العملـــي، وكـــذلك تقیـــیم مـــدى فاعلیـــة أنظمـــة المیزانیـــات 
التقدیریــة فـــي عملیـــات التخطــیط وتقیـــیم األداء والرقابـــة، وقـــد أجریــت الدراســـة علـــى الـــشركات 

  .لصناعیة المدرج اسماؤها في بورصة األوراق المالیة بالكویتالمساهمة ا
ــرة مــن الــشركات الــصناعیة الكویتیــة التــي شــملتها  ــاك نــسبة كبی ــد بینــت الدراســة أن هن وق
الدراسة لیس بها نظم میزانیات تقدیریة، وأن الشركات التي بهـا نظـم میزانیـات تقدیریـة بعـضها 



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، –مجلة جامعة األزهر

)٢٥٩( 

ـــق المیزان ـــة فـــي تطبی ـــي یتبـــع األصـــول العلمی یـــات التقدیریـــة، وكـــذلك هنـــاك بعـــض القـــصور ف
  .استخدام البیانات الناتجة عن نظم المیزانیات التقدیریة في التخطیط والرقابة وتقییم األداء

  : )١٩٩٣الشریف، ( دراسة 
تهـــدف دراســــة الــــشریف إلــــى معرفــــة مـــدى تطبیــــق المعــــاییر العلمیــــة إلعــــداد المیزانیــــات 

للیبیـــة، وقـــد أجریــت الدراســـة علـــى عینـــة مؤلفـــة مـــن أربـــٍع التقدیریــة فـــي الـــشركات الـــصناعیة ا
وعــشرین شــركة صــناعیة، وقــد بینــت الدراســة أن نــسبة تطبیــق المعــاییر فــي إعــداد المیزانیــات 
التقدیریة ضعیفة للغایة، وذلك لوجـود عـدد مـن المـوظفین غیـر المـؤهلین یعملـون فـي اإلدارات 

وجـود بعـض المعوقـات التـي تحـول بـین إعـداد المالیة فـي الـشركات الـصناعیة اللیبیـة، وكـذلك 
تعــاني جمیـــع : المیزانیــات التقدیریــة علــى أســس علمیــة ســلیمة، ومـــن هــذه المعوقــات مــا یلــي

الـشركات الــصناعیة نقــصًا فــي عــدد المحاســبین لـدیها، وجــود الــبعض غیــر المــؤهلین محاســبیًا 
  .یعملون في اإلدارات المالیة في الشركات الصناعیة اللیبیة

  : )١٩٩٥الوابل، (ة دراس
تهـدف دراسـة الوابـل إلـى التقـصي والبحـث الستكـشاف أهـم المـشاكل التـي تعتـرض فعالیـة 
ــاء إعــدادها أو تنفیــذها  ــسعودیة، ســواء أثن ــة ال ــة فــي قطــاع األعمــال فــي المملكــة العربی الموازن

منــة ألســباب الكاوالتــي یترتــب علیهــا إضــعاف الــدور التخطیطــي أو الرقــابي للموازنــة وتفــسیر ا
وقــد بینــت الدراســة أن المــشاكل التــي تواجهــا قطــاع األعمــال فــي المملكــة وراء هــذه المــشاكل، 
مـشاكل نقـص الـوعي بأهمیـة اسـتخدام الموازنـة، ومـشاكل نقـص الخبـرة : العربیة السعودیة هي

وعــدم تــوافر المهــارات الالزمــة إلعــداد الموازنــة واســتخدامها بفاعلیــة كــأداة للتخطــیط والرقابــة 
حفیــز، ومــشاكل مرتبطــة بعـــدم واقعیــة تقــدیرات الموازنــة، مـــشاكل ســلوكیة تــرتبط بأســـلوب والت

  . إعداد وتنفیذ الموازنة

  : )٢٠٠٠العالوین، (دراسة 
تهدف دراسة العالوین إلى تقییم نظم الموازنات التقدیریة المطبقة فـي الـشركات الـصناعیة 

لواقع العملـي، باإلضـافة إلـى تقیـیم مـدى األردنیة، وتحدید المدى الذي ذهب الیه التطبیق في ا
فاعلیة هذه النظم في تحقیق هدفي الرقابة وتقییم األداء، والمعوقات التي تحـد مـن فاعلیـة هـذه 
الــنظم، ومــن ثــم التوصــل إلــى بعــض التوصــیات لتحــسین التطبیــق العملــى لهــذه الــنظم، وقـــد 
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 عامة، وقد یبنت الدراسـة أجریت الدراسة على عینة مؤلفة من تسعین شركة صناعیة مساهمة
أن غالبیـة الــشركات الـصناعیة المــساهمة العامـة األردنیــة ال تطبـق نظــام الموازنـات التقدیریــة، 
وأن الشركات التي تطبق نظم الموازنـات التقدیریـة تكـون إمـا غیـر مالئمـة أو تـتالئم نـسبیًا مـع 

  . ظروف الشركة

  ): ٢٠٠٢نور والفضل، ( دراسة 
فـــضل إلـــى فحـــص مـــدى تـــأثیر العالقـــة بـــین المـــشاركة فـــي إعـــداد تهـــدف دراســـة نـــور وال

ـــي كـــل مـــن مركـــز تحكـــم الشخـــصیة وخـــصائص  الموازنـــات والرضـــا عـــن العمـــل والمنظمـــة ف
الوظیفــة وعــدم التأكــد البیئــي ونــوع تكنولوجیــا اإلنتــاج فــي كــل مــن العــراق واألردن مــن جهــة 

جریـت الدراسـة علـى عینـة مؤلفـة ومدى التباین في التـأثیر بـین البلـدین مـن جهـة أخـرى، وقـد أ
 مفـردة مختـارة مـن األردن، وقـد بینـت الدراسـة عـدم ٢٣١ مفردة مختارة من العراق و٢٦٢من 

تأثیر مركز تحكم الشخصیة على العالقـة المدروسـة فـي العـراق وتـأثیره علـى تلـك العالقـة فـي 
ـــي إعـــدا ـــة بـــین المـــشاركة ف ـــؤثر علـــى العالق ـــات األردن، وأن الخـــصائص الوظیفیـــة ت د الموازن

  .  ذلك األثر ال یختلف من بلد آلخروالرضا عن العمل دون المنظمة وأن

  :)٢٠٠٤، عامر (دراسة
ــى بیــان العالقــة بــی ــةنتهــدف دراســة عــامر إل اإلســتیرادیة ونتــائج أعمــال الــشركات   الموازن

ج الـــصناعیة وذلـــك مـــن خـــالل دراســـة التـــأثیر المباشـــر لتنفیـــذ الموازنـــة اإلســـتیرادیة علـــى نتـــائ
وقد أجریت الدراسة علـى عینـة مؤلفـة مـن جمیـع الـشركات اللیبیـة ، أعمال الشركات الصناعیة

العامـة والعاملـة فـي نطـاق مدینـة بنغـازي والتــي تمـارس النـشاط الـصناعي، وقـد بینـت الدراســة 
ـــة إحـــصائیة بـــین الجـــزء المنفـــذ مـــن الموازنـــة االســـتیرادیة وتكلفـــة  أن هنـــاك عالقـــات ذات دالل

ــــاج وت ــــسبة للــــشركة العامــــة لألســــالك والمنتجــــات اإلنت كلفــــة المبیعــــات وقیمــــة المبیعــــات بالن
الكهربائیـة فقـط، بینمـا لـم تظهـر أي عالقـات ذات داللـة إحـصائیة خـالل سـنوات الدراسـة بـین 

  .ت التابعة لباقي الشركاتالجزء المنفذ من الموازنات اإلستیرادیة والمتغیرا
 

  :)٢٠٠٥المحمود، (دراسة 
 المحمــــود إلــــى التعــــرف علــــى واقــــع تطبیقــــات الموازنــــات التخطیطیــــة فــــي تهــــدف دراســــة
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الشركات غیر الهادفة للربح بما یخدم اإلدارة في التخطیط واتخاذ القـرارات، وتقـدیم المقترحـات 
 شركة إداریة تابعة للقطاع الحكـومي الممـول ٣٠بشأنها، وقد أجریت الدراسة على عینة تمثل 

أن واقع تطبیقات الموازنـات التخطیطیـة فـي الـشركات غیـر الهادفـة مركزیا، وقد بینت الدراسة 
ـــق الكفـــاءة والفاعلیـــة وكـــأداة  ـــربح هـــي بـــشكل عـــام دون المـــستوى المطلـــوب كوســـیلة لتحقی لل
ــــك هــــي انخفــــاض  للتخطــــیط والرقابــــة واتخــــاذ القــــرارات، وكانــــت األســــباب التــــي أدت إلــــى ذل

ات التخطیطیـة، ضـعف وسـائل التنبـؤ ونظـم مستویات اعتماد المبادئ األساسیة لنجاح الموازن
  .المعلومات المالیة واإلداریة والفنیة والمقاییس المعتمدة في تحدید تقدیرات الموازنات

  : التعلیق على الدراسات السابقة
تناولـــت الدراســـات الـــسابقة موضـــوع الموازنـــات التخطیطیـــة مـــن أكثـــر مـــن جانـــب، حیـــث 

ــة تعرضــت بعــض الدراســات كدراســة المحمــود إ ــى التعــرف علــى وصــف واقــع تطبیــق الموازن ل
التخطیطیـــة فـــي الـــشركات غیـــر الهادفـــة للـــربح ودورهـــا فـــي خدمـــة وظـــائف اإلدارة فـــي مجـــال 
التخطـیط والرقابــة واتخـاذ القــرارات، والمعوقـات التــي تواجـه تلــك الـشركات فــي إسـتخدام بیانــات 

عـض الدراسـات بتقیـیم وتحلیـل الموازنة في إتخـاذ القـرارات والتخطـیط المـالي، فـي حـین قامـت ب
نظـــام الموازنـــات التخطیطیـــة المطبـــق فـــي الـــشركات الهادفـــة للـــربح كدراســـة العالویـــن والوابـــل 

ـــــات Joshiوالعطـــــار ویوســـــف و ـــــة نظـــــام الموازن ـــــي تحـــــد مـــــن فاعلی ، ومعرفـــــة المعوقـــــات الت
يــف تبــاع هــذا المبــدأاالتخطیطیــة، وقامــت دراســات أخــرى بدراســة مبــدأ المــشاركة ومــدى تــأثیر   

وكـذلك تناولـت دراسـات . )١٩٨٢( Brownellتحفیز العاملین علـى تنفیـذ الموازنـات كدراسـة 
یراد أخــرى مبــدأ المــشاركة فــي إعــداد الموازنــة وتحدیــد أثــره علــى الرضــى الــوظیفي واألداء اإل

، وقامـــت كـــذلك بعـــض الدراســـات بدراســـة أثرتطبیـــق المعـــاییر )٢٠٠٢(كدراســة نـــور والفـــضل 
وتنفیــذ الموازنــات التخطیطیــة وحــصر هــذه المعــاییر وتقییمهــا كدراســة الــشریف العلمیــة إلعــداد 

،  ورغــم الجوانـــب المختلفــة التـــي تناولتهـــا الدراســات الـــسابقة تـــأتي هــذه الدراســـة فـــي )١٩٩٣(
محاولة لدراسة واقع إعداد وتنفیذ الموازنات التخطیطیة في الشركات الصناعیة فـي قطـاع غـزة 

یئیة واقتصادیة ذات طبیعة خاصة تختلف عـن تلـك التـي أجریـت التي تعمل في ظل ظروف ب
، ومعرفة أي األسـالیب العلمیـة التـي یـتم تطبیقهـا وأي مـن األسـالیب ال علیها الدرسات السابقة

یــتم تطبیقهــا ومعرفــة المعوقــات التــي تحــد مــن فاعلیــة إعــداد الموازنــات التخطیطــة علــى أســس 
   .علمیة
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  :مفهوم الموازنة
 إلــى تخطــیط  یــساعدها فــي تحدیــد - بغــض النظــر عــن تواجــدها - الــشركاتتحتــاج إدارة

ــــستخدم فــــي التخطــــیط، منهــــا ــــشركة أســــالیب عــــدة ت ــــع ال ــــوب تحقیقهــــا، وتتب : األهــــداف المطل
ــوفر البیانــات المــستقبلیة إلدارة الــشركة، وتعتبــر الموازنــة وســیلة  ــات التخطیطیــة التــي ت الموازن

 .علیهالضبط عملیات تقدیم الخدمة والرقابة 

ــه وبــین مــا یمكــن  ــوازن بــین مــا ینفق ــین شــیئین، فاإلنــسان ی ــوازن ب ــة تعنــي الت وكلمــة موازن
الحــصول علیــه، ویــشیر التــاریخ إلــى أن أســلوب الموازنــة أســلوب قــدیم، بحیــث كانــت تــستخدم 
معظــم الحــضارات القدیمــة أســلوب تخــزین المحاصــیل فــي فتــرات الرخــاء لتــستهلكها فــي وقــت 

 لخیــر دلیــل علــى ذلــك، عنــدما فــسر - علیــه الــسالم- ســورة ســیدنا یوســفالــشدة، ومــا ورد فــي
 -رؤیا الملك بأنه سیأتي على األمة فترة رخاء، ثم یأتي بعدها سبع سنوات شداد فعمـد یوسـف

  . إلعداد موازنة، بحیث یدخر في سنوات الرخاء إلى سنوات الشدة-علیه السالم
حیـث امتـدت فكرتهـا إلـى كافـة أنــشطة وأسـلوب الموازنـة أخـذ یتطـور علـى مـر العـصور، ب

خطــة مالیــة  " : بأنهــالموازنــة التخطیطیــةالمنــشأة، بغــض النظــر عــن طبیعــة عملهــا، وتعــرف ا
تحـدد مقــدمًا المــوارد الالزمــة لتنفیــذ األنــشطة المختلفــة ولتحقیــق األهــداف المطلوبــة خــالل فتــرة 

  .)٢٠٠٠جمعة وآخرون،  ("زمنیة قادمة

  :  في الشركةأهمیة الموازنة
ــة یكلــف  ــة عــدم إدارة الــشركةبــالرغم مــن أن إعــداد الموازن ــة إال أن تكلف ــًا وتكلف  جهــدًا ووقت

: ( إعـداد الموازنـة یفـوق كثیـرًا تكـالیف إعـدادها، ویقـدم اسـتخدام أسـلوب الموازنـة الفوائـد التالیــة
Wayne & Haroid, 1986(  

  :الموازنة أداة للتخطیط الشامل
 مختلفة من أجل ضبط مـسیرتها وتحقیـق أهـدافها، ومـن بـین  إلى وسائللشركةتلجأ إدارة ا

هذه الوسائل أسلوب الموازنة التخطیطیة، بحیث توفر بیانات عن احتیاجاتهـا المختلفـة للفتـرات 
  .ج الخدمةإلنتاالالزمة ، أو احتیاجات مالیة، أو تأمین الطاقة تاودأو ددعالمستقبلیة من 

   :الموازنة نظام متكامل لتقییم األداء
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)٢٦٣( 

تــشمل الموازنــة معــاییر یمكــن االعتمــاد علیهـــا فــي التقیــیم، والحكــم علــى التنفیــذ الفعلـــي، 
ـــیم األداء،  ـــة نظامـــًا متكـــامًال وشـــامًال لتقی ـــذلك تعتبـــر الموازن ـــذ؛ ول ـــة علـــى التنفی وتحقیـــق الرقاب

  .خاصة وأن الموازنة تشمل مقاییس كمیة وقیمة

  : الموازنة أداة للتنسیق
ـــالموازنـــة الـــشاملة تغطـــ  تتكـــون مـــن الـــشركة، وبمـــا أن شركةي كافـــة األنـــشطة المختلفـــة لل

أنظمــة فرعیــة كــل منهــا یتــأثر ویــؤثر فــي اآلخــر، وكــل منهــا لــه أهدافــه وخططــه الخاصــة بــه، 
  .فیأتي دور الموازنة للتنسیق والتوفیق بین تلك األنشطة المختلفة، وتقلیص االختالفات بینها

  : الموازنة هدف للعاملین یسعون لتحقیقه
ــة معــاییر محــددة للمــوظفین وخطــة مقدمــة لمــا هــو مطلــوب مــن الموظــف،  تــشمل الموازن

  .بحیث یعمل الموظف بما في وسعه للوصول إلى المعیار المحدد

  : الموازنة وسیلة اتصال
ة، بحیـث شركتعتبر الموازنة وسیلة اتصال بین كافـة المـستویات اإلداریـة المختلفـة للـ

  .  تقاریر دوریة، وهذا بدوره یوجد اتصاًال مستمرًا ودائماً یتطلب تنفیذ الموازنة تقدیم

  : تساعد الموازنة التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها
عنـــد إعـــداد الموازنـــة التخطیطیـــة وٕاعـــداد خطـــط رســـمیة تـــوفر للمـــدراء دراســـة أنـــشطتهم 
ـــذ ـــي تنفی ـــد تقـــف حـــائًال أمـــامهم ف ـــات ق ـــة وتحلیلهـــا ومراجعتهـــا، لتحدیـــد معوق  التـــشغیلیة والمالی

ــد یكــشف المــشاكل، ودراســة  ــة ق خططهــم وتحقیــق أهــدافهم، فوضــع خطــة علــى صــورة الموازن
  . أسباب تلك المشاكل ومحاولة التغلب علیها قبل وقوعها

  
  :أسالیب إعداد الموازنة

أســلوب الموازنــة المفروضــة : یمكــن التمییــز بــین أســلوبین مــن أســالیب إعــداد الموازنــة
  :راض بسیط لكال االسلوبینوأسلوب المشاركة، وفیما یلي استع

  :أسلوب الموازنة المفروضة: الوأ◌ً 
بموجب هذا المدخل تكون اإلدارة العلیا هي المسئولة عن إعداد الموازنـة حیـث تتـدفق 
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)٢٦٤ ( 

المــستویات العلیــا إلــى المــستویات ( المعلومـات فــي اتجــاه واحــد فقــط مــن أعلـى إلــى أســفل 
د الموازنـة، ومـن ثـم توصـیلها إلـى المـستویات ، بمعنى آخر تتولى اإلدارة العلیـا إعـدا)الدنیا

األقل، باعتبارهم هم المسئولین عن التنفیذ وفقًا للموازنـة المفروضـة، ویتمیـز هـذا األسـلوب 
، ولقـــد أجـــرى بعــــض )م١٩٩٦الوابــــل، (اه الكفـــاءة فـــي إعــــداد الموازنـــة وتنفیـــذبالـــسرعة و 

: وضـة، ومــن هــذه الدراســاتالبـاحثین مجموعــة مــن الدراسـات لتقیــیم أســلوب الموازنــة المفر 
، ودراســة )(Lusk and Abdelkhalik, 1974، ودراســة )(Mcrac, 1971دراســة 

Moseley, 1979)( ودراســة ،Brownell, 1982)( ودراســة ،Chanhall and 

Brownell, 1988)( ودراسة ،Mia, 1989)( ودراسة ،Kren, 1992)( فخلـصوا بـأن ،
  :ادات منهاهذا األسلوب یوجه له مجموعة من االنتق

ــــین القــــائمین بالتنفیــــذ نتیجــــة شــــعور - ــــشوء مــــشاكل مــــستمرة بــــین المحاســــبین واإلداری  ن
  .المحاسبین بالنجاح عند اكتشافهم لالنحرافات

 التقید والحد من المبادرات الفردیـة نظـرًا لكـون التقـدیرات قـد أصـبحت مفروضـة مـن قبـل -
  .ةرادإلا
ءادألا غیاب العوامل اإلنسانیة یؤثر سلبًا على-  .  
  . األداء الضعیف الناتج عن معارضة المعاییر المفروضة ومقاومتها-
 ارتفاع التكالیف اإلداریة نتیجة اإلشراف الدقیق، واستخدام سـجالت تفـصیلیة للتأكـد مـن -

  .صحة العملیات وسالمتها

  :أسلوب المشاركة: ثانیاً 
اریـــة فـــي إعـــداد بموجـــب أســـلوب المـــشاركة ال بـــد مـــن مـــشاركة كافـــة المـــستویات اإلد

ــة، خاصــة وأن عملیــة التخطــیط تمتــد بطبیعتهــا لكافــة أنــشطة المنــشأة، ووفــق هــذا  الموازن
األســلوب یعتبــر إعــداد الموازنــة عملیــة تعاونیــة تــشترك فیهــا جمیــع المــستویات مــن إدارات 
وأقـــسام ومراكـــز مـــسئولیة، حیـــث یقـــوم كـــل منهـــا بالمـــشاركة فـــي رســـم خططـــه وسیاســـاته 

حنــان وكحالــة، (رجمــة تلــك الخطــط والــسیاسات إلــى معــاییر كمیــة نوعیــة التفــصیلیة وفــي ت
١٩٩٦.(  
وصف هذا المدخل بأنه عملیة ثنائیـة االتجـاه، حیـث یتمثـل االتجـاه األول فـي تـدفق وی

األهــداف واالســـتراتیجیات مــن المـــستوى اإلداري األعلــى إلـــى األدنــى، أمـــا االتجــاه الثـــاني 
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)٢٦٥( 

ــدفق الموازنــات التــي تــم ــل فــي ت  إعــدادها مــن المــستوى اإلداري األدنــى إلــى األعلــى فیتمث
  ).م٢٠٠٤ریشو، (

ــــــاب هــــــذا المــــــدخل مــــــنهم   ، شــــــاهین Steer (1976): ویؤیــــــد بعــــــض الكت
ــــــــرحیم Daroca (1984)،)م١٩٨١( ــــــــد ال ، )م١٩٨٦(، الجــــــــداوي )م١٩٨٥(،  عب

Brownell and McLnnes (1986) ،Lau and Buckland (1999) ، 

Kongmunwathana (1999) ذلك للمزایا التالیة، و:  
  . إن عملیة المشاركة من العوامل الحاسمة في النجاح-
  . إن زیادة المشاركة وعمقها تزداد فاعلیة وجودة القرار اإلداري-
 زیـــادة الرضـــى الـــوظیفي للعـــاملین ورفـــع الـــروح المعنویـــة لهـــم تـــدفعهم إلـــى بـــذل أقـــصى -

  .الجهود
ن خالل التطابق النفسي مع موازناتهم أو عملیـة  قبول األفراد ألهداف الموازنة وتبنیها م-

  .تحقیق الذات
 ممارسة رقابة أكثر فاعلیة على العاملین ومحاسبتهم على األداء الفعلي على أسـاس مـا -

  .وعدوا بإنجازه
  

  :اختبار الفرضیات وتحلیل النتائج
 : صدق االستبانة من خالل اختبار االتساق الداخلي

ي قـــوة االرتبــاط بـــین معــدل فقـــرات كــل محـــور والمعــدل الكلـــي یقــصد بــصدق االتـــساق الــداخل
  .لفقرات تلك المحاور

معامــل االرتبــاط بــین معــدل فقــرات كــل محــور مــن المحــاور الــستة ) ١(جــدول رقــم یبــین ال
المتعلقة بمبادئ إعداد الموازنة والمعدل الكلي لفقرات تلك المحاور، والـذي یبـین أن معـامالت 

  .وبذلك یعتبر المحور صادق لما وضع لقیاسه% ١ عند مستوى معنویةاالرتباط المبنیة دالة 
  

إعــداد الموازنــة وتنفیــذها  مبــادئ محــور مــن محـاور معامــل االرتبــاط بـین كــل :)١(جـدول رقــم 
  . لفقراتهوالدرجة الكلیة 

  قیمة االحتمال  معامل االرتباط المحور  مقرلا
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)٢٦٦ ( 

 ٠.٠٠١ **٠.٥٠٦ مبدأ شمولیة الموازنة  ١
 ٠.٠٠٠ **٠.٥٥٠ واقعیةمبدأ ال  ٢
 ٠.٠٠٠ **٠.٦٧٥ مبدأ المشاركة  ٣
 ٠.٠٠٠ **٠.٦٨٤ مبدأ وحدة الموازنة  ٤
 ٠.٠٠٠ **٠.٨٢٧ مبدأ مرونة الموازنة  ٥
 ٠.٠٠٠ **٠.٨٢٩ مبدأ تقسیم الموازنة  ٦

   ). > ٠.٠١α( االرتباط دال احصائیًا عند مستوي داللة                             **
مقر جدولیبین ال  األربعـةمعامـل االرتبـاط بـین معـدل فقـرات كـل محـور مـن المحـاور ) ٢( 
 والمعدل الكلي لفقـرات تلـك المحـاور، والـذي یبـین أن  وتنفیذها إعداد الموازنةمشاكلالمتعلقة ب

ــة عنــد مــستوى معنویــة  ــذلك یعتبــر المحــور صــادق لمــا % ١معــامالت االرتبــاط المبنیــة دال وب
  .وضع لقیاسه

  
مـشاكل إعـداد الموازنـة وتنفیـذها  محـور مـن محـاور معامـل االرتبـاط بـین كـل :)٢(جدول رقـم 

  .لفقراتهوالدرجة الكلیة 
 المحور  مقرلا

قیمة   معامل االرتباط
  االحتمال

  ٠.٠٠٥  **٠.٥٤٥ نقص الوعي لدى اإلدارة  ١
  ٠.٠٠٠  **٠.٨٩٦ نقص في الكوادر العلمیة  ٢
  ٠.٠٠٠  **٠.٨٤٩ المشاكل الفنیة  ٣
  ٠.٠٠٠  **٠.٨٣٧  السلوكیةالمشاكل  ٤

                ).  > ٠.٠١α( االرتباط دال احصائیًا عند مستوي داللة                             **
  

  : الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة
  :توزیع أفراد العینة حسب تطبیقهم لنظام الموازنات التخطیطیة -١

مـــن عینــة الدراســة مــن الــشركات الـــصناعیة % ٦١.٢٩أن مــا نــسبته ) ٣(م یبــین الجــدول رقــ
مــن الــشركات الــصناعیة ال تطبــق % ٣٨.٧١تطبــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة، ومــا نــسبته 
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)٢٦٧( 

نظـــام الموازنــــات التخطیطیــــة، أي أن النــــسبة األكبــــر مــــن الــــشركات تطبــــق نظــــام الموازنــــات 
علــى الــشركات التــي تطبــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة، وسیقتــصر التحلیــل فــي هــذه الدراســة 

  .التخطیطیة
  

  مدى تطبیق الشركات الصناعیة للموازنات التخطیطیة): ٣(جدول رقم 
  النسبة المئویة  عدد الشركات  البیان

  %٦١.٢٩  ٣٨  شركات تطبق نظام الموازنات التخطیطیة
  %٣٨.٧١  ٢٤  شركات ال تطبق نظام الموازنات التخطیطیة

  %١٠٠  ٦٢  اإلجمالي
  
  :لعینة الدراسة) الخصائص الدیموغرافیة(  البیانات الوصفیة -٢

ــــضح مــــن الجــــدول رقــــم    دا أن معظــــم ) ٤(یت عینــــة الدراســــة مــــن حملــــة درجــــة رــــفأ
% ٨مــن حملــة الماجــستیر فــأعلى، ومــا نــسبته % ٥، ومــا نــسبته %٨٧البكــالوریوس ونــسبتهم 

وأن مـا  الدراسـة مـن المحاسـبین فـراد عینـةمـن أ% ٨٢ أن مـا نـسبته ، وكـذلكمن حملة الـدبلوم
أن مــا نــسبته ) ٤( مــن الجــدول رقــم مــن دارســي إدارة األعمــال، ویتــضح أیــضاً % ١٨ه نــسبت
 سـنوات فـأكثر، 6من عینة الدارسـة خبـرتهم فـي المجـال المـالي واإلداري فـي الـشركات % ٦٤

یمكـن ق  سـنوات، وبنـاًء علـى ماسـب٦ة الدراسة خبرتهم أقـل مـن من عین % ٣٦وان ما نسبته 
 الالزمــة والتــي تمكــنهم مــن العلمیــة والمهنیــةالقــول بــأن أفــراد عینــة الدراســة یتمتعــون بالمعرفــة 

  .اإلجابة على فقرات االستبانة
  

  *الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة : )٤(جدول رقم 
  النسبة المئویة  ددعلا  السؤال

      المؤهل العلمي
  %٨  ٣  دبلوم

  %٨٧  ٣٣  بكالوریوس
  %٥  ٢  یر فأعلىماجست
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)٢٦٨ ( 

      التخصص األكادیمي
  %٨٢  ٣١  محاسبة

  %١٨  ٧  ةرادإ
  %٠  ٠  غیر ذلك 

      سنوات الخبرة
  %٢٦  ١٠  ٣أقل من 

  %١٠  ٤  ٦أقل من -٣من 
  %٣٢  ١٢  ٩أقل من - ٦
  %٣٢  ١٢   فأكثر٩
   استبانة٣٨بلغت عینة الدراسة التي تم استخدامها في التحلیل * 
  
   :عینة الدراسةخصائص الشركات الداخلة في  -٣

، وقد تبـین أن غالبیـة خصائص الشركات الداخة في عینة الدراسة) ٥( الجدول رقم یظهر
مـن أفــراد % ٧٣أفـراد العینـة مــن الناحیـة القانونیـة هــي شـركات مــساهمة، حیـث بلغـت نــسبتها 

العینة، ثم تأتي الـشركات الفردیـة وشـركات التـضامن فـي المرتبـة الثانیـة حیـث تمثـل نـسبة كـل 
دا مــن % ١١نهــا م ــة حیــث تمثــل مــا رــفأ ــأتي الــشركات األخــرى فــي المرتبــة الثالث ــة، ثــم ت العین

 ســنة تأســیس الـــشركة )٥(، وأیــضًا یبــین الجــدول رقــم مــن مجمــوع عینــة الدراســة% ٥نــسبته 
المرحلـة : تم تقسیم سنوات تأسیس الشركات الصناعیة في قطاع غـزة إلـى ثـالث مراحـل حیث

، ثم مرحلة الـسلطة الفلـسطینة ١٩٩٤ل اإلسرائیلي وكانت قبل عام األولى وهي مرحلة اإلحتال
مرحلـــة :  أي قبـــل إنـــدالع إنتفاضـــة األقـــصى، والمرحلـــة الثالثـــة٢٠٠٠ حتـــى ١٩٩٤مـــن عـــام 

أن مــا نــسبته ) ٥(یبــین الجــدول رقــم ، حیــث ٢٠٠٣ حتــى ٢٠٠١إنتفاضــة األقــصى مــن عــام 
 أي فـي عهـد اإلحـتالل ١٩٩٤ من الشركات الصناعیة في قطاع غزة أسست قبـل عـام% ٥٣

مـن الـشركات الــصناعیة فـي قطــاع غـزة أسـست مــا بـین عــام % ٣٩اإلسـرائلي، وأن مـا نــسبته 
 عام أي بعد مجیئ السلطة الوطنیة الفلسطینیة على قطـاع غـزة وقبـل إنـدالع ٢٠٠١ و١٩٩٤

إنتفاضــة األقـــصى، أمـــا فـــي مرحلـــة إنتفاضـــة األقـــصى فـــإن الـــشركات التـــي أســـست مـــن عـــام 
أن مانــسبته ) ٥(یبــین الجــدول رقــم ، وكــذلك %١٣ بلغــت نــسبتها ٢٠٠٣ وحتــى عــام ٢٠٠١
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)٢٦٩( 

من الشركات التي تمثلها عینة الدراسة ینحصر رأسمالها بین نـصف ملیـون دوالر وأقـل % ٦٣
 ملیــون دوالر، ویلــي ذلـــك فــي الترتیــب مــن حیـــث رأس المــال الــشركات التــي ینحـــصر ٢مــن 

، ویلــي %١٨ ملیــون دوالر حیــث كانــت نــسبتها ٤ل مــن  ملیــون دوالر إلــى أقــ٢رأســمالها بــین 
  %. ١٩ ملیون دوالر حیث كانت نسبتها ٤ذلك في الترتیب الشركات التي یفوق رأسمالها 

  
  خصائص الشركات الداخلة في عینة الدراسة : )٥(جدول رقم 

  النسبة المئویة  ددعلا  المتغیر
      الشكل القانوني

  %٧٣  ٢٨  مساهمة
  %١١  ٤  تضامن

  %١١  ٤  یةدرف
  %٥  ٢  غیر ذلك

      سنة التأسیس
  %٥٣  ٢٠  ١٩٩٤قبل 

ىلإ -١٩٩٤  ٣٩  ١٥  ٢٠٠٠%  
١٣  ٣  ٢٠٠٣-٢٠٠١%  

      رأس المال
  %٦٣  ٢٤  ملیون دوالر٢من نصف ملیون دوالر إلى أقل 

  %١٨  ٧   ملیون دوالر٤ ملیون دوالر إلى أقل ٢من 
  %٨  ٣   ملیون دوالر٦ ملیون دوالر إلى أقل ٤من 
  %١١  ٤  ون دوالر إلى أكثر ملی٦من 

  
  :التحلیل الوصفي لفقرات اإلستبانة

 ً◌   :من حیث أنوع الموازنات التخطیطیة التي تُعد في الشركات الصناعیة: الوأ
أن الموازنــات التــي تعــد مــن ِقبــل الــشركات الــصناعیة كانــت ) ٦(یتــضح مــن الجــدول رقــم 
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)٢٧٠ ( 

 :على النحو التالي
مـــن الـــشركات الـــصناعیة تقـــوم % ٨٤.٢بته حیـــث كـــان مـــا نـــس: الموازنـــات التـــشغیلیة  .أ 

 .بإعداد الموازنات التشغیلیة، أي أن غالبیة الشركات تعد الموازنات التشغیلیة

مـن الـشركات الـصناعیة تقـوم بإعـداد الموازنـات % ٦٣.٢مـا نـسبته : الموازنات النقدیـة  .ب 
 .النقدیة

بإعـــــداد مــــن الــــشركات الــــصناعیة تقــــوم % ١٨.٤مــــا نــــسبته : الموازنــــات الرأســــمالیة  .ج 
 . الموازنات الرأسمالیة، وتعتبر هذه النسبة متدنیة

  
  .یة التي تعد في الشركات الصناعیةنوع الموازنات التخطیط: )٦(جدول رقم 
  النسبة المئویة  ددعلا  نوع الموازنة 

  %٨٤.٢  ٣٢  موازنة تشغیلیة 
  %٦٣.٢  ٢٤ موازنة نقدیة 

  %١٨.٤  ٧ موازنة رأسمالیة 
  

  :  إستخدام الموازنات التخطیطیة في الشركات الصناعیةمن حیث غرض: ثانیاً 
 :أن الغرض من إعداد الموازنات التخطیطیة ما یلي) ٧(یتضح من الجدول رقم 

 .من أفراد العینة یستخدمون الموازنات ألغراض التخطیط% ٦٨.٤أن مانسبته   .أ 

تامن أفراد العینة یستخدمون الموازنات ألغراض إتخاذ الق% ٦٥.٨أن مانسبته   .ب   .ررا

 .من أفراد العینة یستخدمون الموازنات ألغراض الرقابه% ٥٧.٨أن مانسبته   .ج 

ــات ألغــراض التنــسیق، أي أن % ٢١.١أن مانــسبته   .د  مــن أفــراد العینــة یــستخدمون الموازن
الــشركات الــصناعیة بقطــاع غــزة تــستخدم الموازنــات التخطیطیــة لغــرض التنــسیق بــصورة 

 .ضعیفة

لعینـة یــستخدمون الموازنـات ألغــراض تقـویم األداء وهــي مـن أفــراد ا% ١٥.٨أن مانـسبته   .ه 
 .نسبة متدنیة

   .و 
  طیطیة في الشركات الصناعیةالغرض من إعداد الموازنات التخ: )٧(جدول رقم 
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)٢٧١( 

  النسبة المئویة  ددعلا   الغرض من إعداد الموازنة 
  %٦٨.٤  ٢٦ التخطیط

  %٥٧.٩  ٢٢ الرقابة
  %١٥.٨  ٦ تقویم األداء

  %٢١.١  ٨  التنسیق
  %٦٥.٨  ٢٥  تخاذ القراراتا

  

  
  : من حیث منهج إعداد الموازنات التخطیطیة في الشركات الصناعیة: ثالثاً 

مـن أفـراد العینـة تقـوم اإلدارة العلیـا بإعـداد % ٥٧.٩أن مـا نـسبته ) ٨(یتضح من الجدول رقـم 
% ٤٢.١الموازنة التخطیطیة دون مشاركة أیـًا مـن المـستویات اإلداریـة األخـرى، وأن مانـسبته 

  .من أفراد العینة تقوم إدارة األقسام بمشاركة اإلدارة العلیا في إعداد الموازنات التخطیطیة
  منهج إعداد الموازنات التخطیطیة في الشركات الصناعیة : )٨(جدول رقم 

  النسبة المئویة  ددعلا   منهج إعداد الموازنة 
  %٥٧.٩  ٢٢ على مستوى اإلدارة العلیا فقط

  %٤٢.١  ١٦ ة األقسامعلى مستوى ادار 
  

ــه فــي : رابعــاً  ــائج الفعلیــة واألداء المخطــط ل مــن حیــث أســباب حــدوث اإلنحرافــات بــین النت
  :الموازنات التخطیطیة في الشركات الصناعیة

بین النتائج الفعلیـة واألداء المخطـط لـه ) اإلنحرافات(تاقورفلا نأ ) ٩(یتضح من الجدول رقم 
كات الـصناعیة یعـود فـي الغالـب إلـى الظـروف اإلقتـصادیة في الموازنات التخطیطیـة فـي الـشر 

من أفراد العینـة یتفقـون علـى أن الظـروف % ٩٧.٤السائدة في قطاع غزة، حیث إن ما نسبته 
مـن أفـراد العینـة یـرون % ٢.٦اإلقتصادیة هي سبب حدوث تلك اإلنحرافـات، وكـان مـا نـسبته 

  .اییر المخططةأن السبب في حدوث هذه اإلنحرافات هو عدم دقة المع
  

  أسباب حدوث اإلنحرافات بین النتائج الفعلیة واألداء المخطط له : )٩(جدول رقم 
  النسبة المئویة  ددعلا   أسباب حدوث اإلنحرافات

  %٢.٦  ١ عدم دقة المعاییر المخططة
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)٢٧٢ ( 

  %٩٧.٤  ٣٧ الظروف اإلقتصادیة السائدة
  

  .طیطیة في الشركات الصناعیةمن حیث اإلسلوب المتبع إلعداد الموازنات التخ: خامساً 
 تـستخدم إســلوب البیانـات التاریخیـة فــي أن الـشركات الـصناعیة) ١٠(یتـضح مـن الجـدول رقــم 

إعداد الموازنات التخطیطیة، حیث یتم زیادة أو تخفیض األرقام التاریخیـة بنـسبة معینـة حـسب 
ــة، حیــث إن مــا نــسبته  ــدیر أرقــام الموازن  أفــراد العینــة مــن% ٦٣.٢الظــروف واإلحتیاجــات لتق
مــــن أفــــراد العینــــة % ٢١.١یتفقــــون علــــى إســــتخدام هــــذا اإلســــلوب، فــــي حــــین أن مــــا نــــسبته 

یـــستخدمون األســـالیب اإلحـــصائیة والریاضـــیة فـــي تقـــدیر أرقـــام الموازنـــة، ویـــستخدم مـــا نـــسبته 
مـن أفـراد العینـة اإلجتهـاد الشخـصي فـي تقــدیر ارقـام الموازنـة، فـي حـین یـستخدم مــا % ١٠.٥
  .فقط من الشركات أسلوب األساس الصفري في إعداد الموازنات التخطیطیة% ٥.٣نسبته 

  
  .یة في الشركات الصناعیةاإلسلوب المتبع إلعداد الموازنات التخطیط): ١٠(جدول رقم 

  النسبة المئویة  ددعلا   إسلوب إعداد الموازنة 
  %١٠.٥  ٤ اسلوب اإلجتهاد الشخصي لتقدیر ارقام الموازنات

  %٢١.١  ٨ حصائیة لتقدیر ارقام الموازناتاألسالیب اإل
إسلوب زیادة أو تخفیض األرقام التاریخیة بنسبة معینة لتقدیر 

 ارقام الموازنات

٦٣.٢  ٢٤%  

إسلوب البدء من الصفر دون اإلعتماد على األرقام التاریخیة 
 لتقدیر ارقام الموازنات

٥.٣  ٢%  

  

  
  : اختبار الفرضیات

 Sigإذا كانت م استخدام أسلوب اإلشارة، بحیث والختبار فرضیات الدراسة ت
وهذا یدل % ٦٠ أي بنسبة ٣یكون أراء أفراد العینة تقترب من درجة الحیاد وهى  0.05<

  . تُقبل الفرضیة Sig <0.05على أن هناك تشتت في آراء العینة، أما إذا كانت 

ىلوألاةاختبار الفرضی   :  
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)٢٧٣( 

ة على المبادئ العلمیة عنـد إعـداد الموازنـات       تعتمد الشركات الصناعیة في قطاع غز 
  .التخطیطیة وتنفیذها

مـن فقـرات االسـتبانة، التـي تبـرز ) ٣٨ -١٥(ختبـار هـذه الفرضـیة مـن خـالل الفقـرات تم ا
واقع إعتماد الشركة علـى المبـادئ العلمیـة عنـد إعـداد الموازنـات التخطیطیـة وتنفیـذها، وقـد تـم 

یمثل كل محور مبـدأ مـن المبـادئ العلمیـة إلعـداد الموازنـة تقسیم هذا المجال إلى ستة محاور 
ـــم و وتنفیـــذها،   ـــة ) ١١(یوضـــح الجـــدول رق ـــع كاف ـــي قطـــاع غـــزة تتب ـــشركات الـــصناعیة ف أن ال

 -المبادئ العلمیة إلعداد الموازنـات التخطیطیـة، حیـث بلـغ المتوسـط الحـسابي لجمیـع المبـادئ
 ٣ أكبـــر مـــن درجـــة الحیـــاد -یـــة وتنفیـــذهامبـــدأ المـــشاركة فـــي إعـــداد الموازنـــة التخطیطماعـــدا 

، أي أن هنـــاك موافقــة مــن قبـــل أفــراد العینــة علـــى أن ٠.٠٠٠) Sig(اإلحتمــال وبلغــت قیمــة 
الشركات الصناعیة تتبع المبادئ العلمیة عند إعداد الموازنة التخطیطیة وتنفیـذها، أمـا بالنـسبة 

ــدأ المــشاركة فــیالحظ أن قیمــة المتوســط الحــسابي بلغــت   وهــي ال تختلــف إحــصائیًا ٢.٩٢لمب
خــتالف ، أي أن هنــاك تــشتت وا٠.٣٧بلغــت ) Sig(اإلحتمــال  وأن قیمــة ٣عــن درجــة الحیــاد 

  .في اآلراء بین أفراد العینة بخصوص هذا المبدأ
وأن قیمــة اإلحتمــال  ٣.٦٠وبــصفة عامــة یتــضح أن المتوســط الحــسابي للمجــال بالكامــل 

)Sig (ة القائلـة بـأن الـشركات الـصناعیة فـي قطـاع وبناء على ذلك تُقبـل الفرضـی ٠.٠٠٠
  .غزة تعتمد على المبادئ العلمیة عند إعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها

 عـــداد الموازنـــات التخطیطیـــهعلـــى المبـــادئ العلمیـــة عنـــد إمـــدى االعتمـــاد : )١١(جـــدول رقـــم 
  وتنفیذها

المتوسط   المجال  مقرلا
  الحسابي

قیمة اإلحتمال 
)Sig(  

  ٠.٠٠٠**  ٣.٧٧  مول في إعداد الموازنة التخطیطیة وتنفیذهامبدأ الش  ١
  ٠.٠٠٠**  ٣.٦٩  مبدأ الواقعیة في إعداد الموازنة التخطیطیة وتنفیذها  ٢
مبدأ المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة   ٣

  وتنفیذها
٠.٣٧  ٢.٩٢  

  ٠.٠٠٠**  ٣.٨٠  مبدأ وحدة الموازنة التخطیطیة  ٤
  ٠.٠٠٠**  ٣.٦٦  خطیطیةمبدأ مرونة الموازنة الت  ٥
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)٢٧٤ ( 

مبدا تقسیم فترة الموازنة التخطیطیة إلى فترات   ٦
  ٠.٠٠٠**  ٤.٠٤  رقابیة

  ٠.٠٠٠**  ٣.٦٠  الدرجة الكلیة للمجال  
   ). α=٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوي داللة **
  

  :وفیما یلي إختبار الفرضیات الفرعیة للفرضیه الرئیسة

  :  الفرعیة األولىةالفرضی
  . مبدأ شمول الموازنة التخطیطیة لجمیع إدارات الشركةات الصناعیةتمد الشركتع

یتــضح أن محتــوى جمیــع الفقــرات كانــت إیجابیــة، ) ١٢(مــن خــالل بیانــات الجــدول رقــم 
ــع الفقــرات یتــراوح مــا بــین  ، وكانــت قیمــة ٣.٤٢ و٣.٨٩ویالحــظ أن المتوســط الحــسابي لجمی

ســط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرات قــد  ممـا یـدل علـى أن متو 0.000تـساوي  )Sig(اإلحتمـال 
ــاك ،  α)=٠.٠١( وهــي دالــة إحــصائیًا عنــد ٣زاد عــن درجــة الحیــاد وهــي  وهــذا یعنــي أن هن

مــقر ةرــقفل موافقــة مــن قبــل أفــراد العینــة علــى هــذه الفقــرات، بحیــث كــان أعلــى متوســط حــسابي ل
ـــغ المتوســـط الحـــسابي للفقـــرة )٤(مـــقر ةرـــقفلاو ) ٣( ـــسبته ناـــك دـــقو  ٣.٨٩) ٣(، حیـــث بل مـــا ن

 الموازنـة تعطـي صــورة متكاملـة ومتناسـقة ألنــشطة مـن أفـراد العینـة یوافقــون علـى أن% ٨٦.٨
 وكان ما نـسبته ٣.٨٩) ٤(اإلنتاج والتسویق واإلدارة، وكذلك بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم 

قادمـة  الموازنـة تعبـر عـن خطـة شـاملة لفتـرة زمنیـة من أفراد العینـة یوافقـون علـى أن% ٨١.٦
بوجـود والمتعلقـة ) ٨(فـي حـین یالحـظ أن الفقـره رقـم ولیس خطط فرعیـة كـل منهـا قـائم بذاتـه، 

الموازنة التخطیطیة من ناحیة والهیكل التنظیمي مـن ناحیـة تناسق تام وارتباط كامل بین نظام 
مــن أفــراد العینــة یوافقــون علــى أنــه یوجــد تناســق تــام وٕارتبــاط % ٦٠.٥أخــرى كانــت مــا نــسبته 

الموازنـة التخطیطیـة مـن ناحیـة والهیكـل التنظیمـي مـن ناحیـة أخـرى، وقـد بلـغ مل بـین نظـام اك
  . وهو أقل متوسط حسابي في المجال بأكملة٣.٤٢المتوسط الحسابي  

أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي ) ١٢(وبشكل عام یبین الجدول 
 على أن الشركات الصناعیة في للد مما یSig (0.000(قیمة اإلحتمال  كما بلغت ٣.٧٧

وبناء على ذلك ، اهوتنفیذ قطاع غزة تعتمد على مبدأ الشمول في إعداد الموازنة التخطیطیة
تُقبل الفرضیة القائلة تعتمد الشركات الصناعیة مبدأ شمول الموازنة التخطیطیة لجمیع 
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)٢٧٥( 

  .إدارات الشركة
ــم  ــدأ الــشالــشركاتاقــع اعتمــاد و ): ١٢(جــدول رق ــى مب ــة عل ــة التخطیطی  مول فــي إعــداد الموازن

  اهوتنفیذ

  ةرقفلا
موافق 
  محاید  موافق  بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
 sigقیمة   الحسابي

 تـــشمل الموازنـــة التخطیطیـــة كافــــة -١
  .أوجه النشاط في الشركة

10.5  63.2  7.9 18.4  ٠.٠٠٠** ٣.٦٦  ٠ 

 یـتم اخـذ جمیــع الظـروف المحیطــة -٢
ــــــــــــد إ ــــــــــــشركة عن ــــــــــــة بال عــــــــــــداد الموازن

  .التخطیطیة
13.2 71.1 2.6 13.2  ٠.٠٠٠**  ٣.٨٤ ٠ 

 تعطــــي الموازنـــــة صــــورة متكاملـــــة -٣
ــــاج والتــــسویق  ومتناســــقة ألنــــشطة اإلنت

  .ةرادإلو
10.5 76.3 5.3 7.9 ٠.٠٠٠**  ٣.٨٩ ٠ 

 تعبـــر الموازنـــة عـــن خطـــة شـــاملة -٤
لفتــرة زمنیــة قادمــة ولــیس خطــط فرعیــة 

  .كل منها قائم بذاته
15.8  65.8 10.5 7.9 ٠.٠٠٠**  ٣.٨٩ ٠ 

 یــتم التنــسیق بـــین الخطــط الفرعیـــة -٥
  .للشركة في ضوء الهدف الرئیسي

10.5 73.7 5.3 10.5 ٠.٠٠٠**  ٣.٨٤ ٠ 

 تعتبــر الموازنــة التخطیطیــة واحــدة -٦
ـــــــــــصال بـــــــــــین  مـــــــــــن أهـــــــــــم أدوات االت
المـــــــستویات اإلداریـــــــة المختلفـــــــة فـــــــى 

  .الشركة

10.5 73.7 7.9 7.9 ٠.٠٠٠**  ٣.٨٧ ٠ 

 تتبــــع الـــــشركة مبــــدأ الـــــشمول فـــــي -٧
إعداد الموازنات التخطیطیة لما یترتب 
ـــــــــــاق  ـــــــــــب حـــــــــــاالت االختن علیـــــــــــة تجن

  . المختلفة في أقسام الشركةلاطعألاو

10.5 68.4 5.3 15.8 0 ٠.٠٠٠**  ٣.٧٤ 

 یوجد تناسق تام وارتباط كامل بین -٨
نظـــام الموازنـــة التخطیطیـــة مـــن ناحیـــة 

  .أخرىوالهیكل التنظیمي من ناحیة 
2.6 57.9 18.4 21.1 ٠.٠٠١**  ٣.٤٢ ٠ 



 ة وتنفیذها                                  حمدي زعرب، وائل خلف اهللاواقع إعداد الموازنات التخطیطی

)٢٧٦ ( 

 ٠.٠٠٠**  ٣.٧٧  فقرات المجال جمیعاً 

   ). α=٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوي داللة **
 

  :  الفرعیة الثانیةةالفرضی
تعتمد الشركات الصناعیة في قطاع غزة مبدأ الواقعیة عند تقدیر بنود الموازنة      

  .التخطیطیة
كانـت إیجابیـة، ویالحـظ أن )  ٢،١(أن محتوى الفقرات رقم ) ١٣( الجدول رقم یتضح من

اذـهو ،0.000تـساوي  )Sig(، وقیمـة اإلحتمـال ٣.٧١ و٤ للفقـرتین یـساويالمتوسط الحسابي   
  .محتوى هاتین الفقرتینیعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على 

ــم  ــد إعــداد والمتعلقــة بإســتخدام األســالیب اإلحــ) ٣(فــي حــین أن الفقــرة رق صائیة والریاضــیة عن
نأ مـــن أفـــراد العینـــة فقـــط یوافقـــون علـــى % ٢٦.٣تقـــدیرات الموازنـــة التخطیطیـــة، ومـــا نـــسبته 

الـــشركات الـــصناعیة تـــستخدم األســـالیب اإلحـــصائیة والریاضـــیة عنـــد إعـــداد تقـــدیرات الموازنـــة 
وبلغـت  وهو أقل متوسط حسابي في المجـال، ٢.٦٥التخطیطیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

 وهـــذا یعنـــي أن هنـــاك رفــض جـــوهري مـــن قبـــل أفـــراد العینـــة ،٠.٠٠٥) Sig(قیمــة اإلحتمـــال 
یـستخدموا األسـالیب اإلحـصائیة لتقـدیر % ٢١.١لمحتوى هذه الفقرة، ویدعم ذلك أن ما نـسبته 

مــــن أفــــراد العینـــــة یــــستخدمون إســــلوب اإلجتهـــــاد % ١٠.٥أرقــــام الموازنــــات وأن مــــا نـــــسبته 
یــستخدم إســلوب زیــادة أو تخفــیض األرقــام التاریخیــة بنــسبة % ٦٣.٢ه الشخــصي أمــا مــا نــسبت

ـــة الدراســـة تـــستخدم إســـلوب زیـــادة أو  ـــة أفـــراد عین ـــة، أي أن غالبی ـــدیر أرقـــام الموازن ـــة لتق معین
تخفـــیض األرقـــام التاریخیـــة بنـــسبة معینـــة لتقـــدیر أرقـــام الموازنـــة، وبالتـــالي فـــإن إســـلوب إعـــداد 

ـــي ا ـــة ف ـــصناعیةلـــشركاالموازنـــات التخطیطی ـــات ت ال ـــى أســـاس البیان  هـــو أســـلوب الموازنـــة عل
  .ها حسب الظروف المتوقعةالتاریخیة مع قیام إداراة الشركة بتعدیل
أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي ) ١٣(وبشكل عام یبین الجدول رقم 

ة یدل على أن الشركات الصناعی، مما Sig (0.000(قیمة اإلحتمال ، كما بلغت ٣.٦٩
وبناء على ذلك تُقبل تعتمد على مبدأ الواقعیة في إعداد الموازنة التخطیطیة وتنفیذها، 

الفرضیة القائلة بأن الشركات الصناعیة تعتمد مبدأ الواقعیة عند تقدیر بنود الموازنة 
 .التخطیطیة
  اهوتنفیذ مبدأ الواقعیة في إعداد الموازنة التخطیطیةمدى اعتماد :  )١٣(جدول رقم 
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)٢٧٧( 

  ةرقفلا
موافق 
  محاید  موافق  بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
 sigقیمة   الحسابي

 الموازنـــة التخطیطیـــة فـــي شـــركتكم -١
ترتكــز علـــى التــرابط حتـــى تكــون ســـببا 

  .في جعل الخطة واقعیة
10.5  84.2  0 5.3  0  4 **٠.٠٠٠ 

 أرقــــام الموازنــــة التخطیطیــــة محــــل -٢
  .اقتناع جمیع القائمین بالتنفیذ

5.3 68.4 18.4 7.9 0 3.71  **٠.٠٠٠ 

 تـــــــستخدم األســـــــالیب اإلحـــــــصائیة -٣
والریاضیة فـي إعـداد تقـدیرات الموازنـة 

  .التخطیطیة
7.9  18.4 10.5 57.9 5.3 2.65  ٠.٠05** 

 ٠.٠٠٠**  3.69  فقرات المجال جمیعاً 

   ). α=٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوي داللة **
  

   : الفرعیة الثالثةةالفرضی
مد الشركات الصناعیة مبدأ مشاركة جمیع المستویات اإلداریة في إعداد الموازنة تعت

  .التخطیطیة للشركة
كانــت ) ٥(یالحــظ أن جمیــع فقراتــه عــدا الفقــرة رقــم ) ١٤(مــن خــالل بیانــات الجــدول رقــم 

ــر مــن ) Sig(قیمــة اإلحتمــال  نأو ٠.٠٥أكب رجــة الحیــاد المتوســط الحــسابي لهــا قریــب مــن د 
ــق بهــذه ، هــذا ٣يــهو  ــین أفــراد العینــة فیمــا یتعل یعنــي أن هنــاك تــشتت واخــتالف فــي األراء ب

مقر ةرقفلاالفقرات، حیث إنه یتضح ب یوافقـون علـى من أفراد العینـة % ٤٤.٨أن ما نسبته ) ١( 
ــــشركة تعمــــل علــــى تفعیــــل دور مــــشاركة جمیــــع المــــستویات اإلداریــــة فــــي إعــــداد نأ  إدارة ال

) Sig(اإلحتمـال  ، كمـا وبلغـت قیمـة ٢.٩٧ المتوسط الحسابي الموازنات التخطیطیة، وقد بلغ
مقر ، وكذلك الفقرة٠.٤٣ یوافقـون علـى أن مـن أفـراد العینـة % ٤٢.١یتضح أن ما نسبته ) ٢( 

مــشاركة جمیــع المــستویات اإلداریــة فــي إعــداد الموازنــات التخطیطیــة تــؤدي إلــى ضــمان زیــادة 
ــذ وٕالــى محــتــقودرجــة تقبــل األفــراد لهــا  ــد بلــغ المتوســط  التنفی اولتهم العمــل علــى إنجاحهــا، وق

یالحــظ أن ) ٣(مــقر ، وكــذلك الفقــرة ٠.٣٧) Sig(اإلحتمــال  كمــا بلغــت قیمــة ٣.٠٣الحــسابي 
 أن المـــشاركة تفیـــد فـــي إعـــداد الموازنـــات یوافقـــون علـــىمـــن أفـــراد العینـــة % ٤٧.٤مـــا نـــسبته 
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)٢٧٨ ( 

ـــ ذیها، وقـــد بلـــغ المتوســـط التخطیطیـــة فـــي تحقیـــق التفاعـــل المباشـــر بـــین معـــدي الموازنـــة ومنف
 والتــي تمثــل درجــة الحیــاد، ویتــضح ٣ وهــي ال تختلــف إحــصائیًا عــن الدرجــة ٢.٩٥الحــسابي 

مــن ذلــك أن هنــاك تــشتت وٕاخــتالف فــي آراء أفــراد العینــة فیمــا یتعلــق بتلــك الفقــرة، كمــا بلغــت 
مقر ، أما الفقرة٠.٤٤) Sig(اإلحتمال قیمة    العینـة مـن أفـراد%٤٤.٧وجـد أن مـا نـسبته ) ٤( 

المــشاركة فــي إعــداد الموازنــات التخطیطیــة تــؤدي إلــى التعــرف علــى مــشاكل یوافقــون علــى أن 
 تــساعد الموازنــة التخطیطیــة والحــصول علــى نتــائج ســریعة تــساعد فــي وضــع االقتراحــات التــي

) Sig(اإلحتمـال ، كمـا وبلغـت قیمـة ٣.٠٢ المشاكل، وقد بلـغ المتوسـط الحـسابي في حل تلك
یوافقــون فقــط مــن أفــراد العینــة % ٢٨.٩أن مانــسبته ) ٥( یالحــظ بــالفقرة رقــم ، فــي حــین٠.٥٠

 لجنـــة الموازنـــة تقـــوم بتجمیـــع تقـــدیرات األقـــسام ومراجعتهـــا فـــي ضـــوء الهـــدف المـــراد نأ ىـــلع
ــغ المتوســط الحــسابي  ــد بل ــة، وق ــة النهائی ــى مــشروع الموازن تحقیقــه، والتنــسیق بینهــا للوصــول إل

  .٠.٠٢) Sig(مة اإلحتمال قی، وبلغت ٢.٦١ةرقفلا هذهل 
أن المتوســط الحــسابي لجمیــع فقــرات المجــال  بلــغ ) ١٤( وبــشكل عــام یبــین الجــدول رقــم 

 والتي تمثل درجة الحیـاد، ویـستنتج مـن ذلـك أن ٣ وهو ال یختلف إحصائیًا عن الدرجة ٢.٩٢
قیمــة ت هنــاك تــشتت وٕاخــتالف فــي اآلراء بــین أفــراد العینــة فیمــا یتعلــق بهــذا المجــال، كمــا بلغــ

، أي أن الشركات الصناعیة في قطـاع غـزة تعتمـد علـى مبـدأ المـشاركة ٠.٣٧)Sig(اإلحتمال 
 . في إعداد وتنفیذ الموازنة التخطیطیة بدرجة متوسطه

 تعتمد على مشاركة  بأن الشركات الصناعیةوبناء على ذلك یتم رفض الفرضیة القائلة
  .تخطیطیة للشركةجمیع المستویات اإلداریة في إعداد الموازنة ال

 
  اهوتنفیذ مبدأ المشاركة في إعداد الموازنة التخطیطیة مدى اعتماد: )١٤(جدول رقم 

  ةرقفلا
موافق 
  محاید  موافق  بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

قیمة 
sig 

 تعمــل إدارة الـــشركة علــى تفعیـــل -١
دور مــــــــــشاركة جمیــــــــــع المــــــــــستویات 

نــــــــــات اإلداریــــــــــة فــــــــــي إعــــــــــداد المواز 
  .التخطیطیة

5.3  39.5  5.3 47.4  2.6  ٢.٩٧ 0.43 
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)٢٧٩( 

 مـــــــــــشاركة جمیـــــــــــع المـــــــــــستویات -٢
اإلداریــــــــــة فــــــــــي إعــــــــــداد الموازنــــــــــات 
التخطیطیــة تــؤدي إلــى ضــمان زیــادة 
درجـــة تقبـــل األفـــراد لهـــا حـــین التنفیـــذ 

  .وٕالى محاولتهم العمل على إنجاحها

10.5 31.6 7.9 50 0 ٣.٠٣  0.37 

 تفیــــــــــد المــــــــــشاركة فــــــــــي إعــــــــــداد -٣
موازنـــــات التخطیطیـــــة فـــــي تحقیــــــق لا

التفاعـــــــــل المباشـــــــــر بـــــــــین واضـــــــــعي 
  .الموازنة ومنفذیها

7.9  39.5 0 44.7 7.9 ٢.٩٥  0.44 

 المـــشاركة فـــي إعـــداد الموازنـــات -٤
التخطیطیــة تــؤدي إلــى للتعــرف علــى 
مـــــــــــــــشاكل الموازنـــــــــــــــة التخطیطیـــــــــــــــة 
والحصول علـى نتـائج سـریعة تـساعد 
في وضع االقتراحات التي تحل هـذه 

  .لالمشاك

7.9  36.8 7.9 44.7 2.6 ٠.٥٠  ٣.٠٢ 

 تقـــــــوم لجنـــــــة الموازنـــــــة بتجمیـــــــع -٥
تقدیرات األقسام ومراجعتها في ضوء 
الهدف المراد تحقیقه، والتنسیق بینها 
للوصـــــــــول إلـــــــــى مـــــــــشروع الموازنـــــــــة 

  .النهائیة

2.6  26.3 7.9 55.3 7.9 ٢.٦١  0.02* 

 ٠.٣٧  ٢.٩٢  فقرات المجال جمیعاً 

   ). α=٠.٠٥(ةلالد یو دالة إحصائیا عند مست*
  :  الفرعیة الرابعةةالفرضی

  .تعتمد الشركات الصناعیة في قطاع غزة مبدأ وحدة الموازنة في الشركة
  مبدأ وحدة الموازنة التخطیطیة مدى اعتماد: )١٥(جدول 

موافق   ةرقفلا
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
 sigقیمة   الحسابي
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)٢٨٠ ( 

ة الــــشركة علــــى  تعمــــل إدار -١
تحقیـــــق التـــــوازن بـــــین مختلـــــف 
أوجه النشاط في الشركة وذلـك 
للوصـــــول إلـــــى موازنـــــة واحـــــدة 
متكاملـــــــــــة ومترابطـــــــــــة یمكــــــــــــن 
اإلعتمـــاد علیهـــا فـــي التخطـــیط 

  .والرقابة

5.3  84.2  5.3 5.3  0  3.89 **٠.٠٠٠ 

 یرتكـــــــز نظـــــــام الموازنـــــــات -٢
المطبـــــــق فـــــــي الـــــــشركة علــــــــى 

  .قواعد وأسالیب موحده
7.9 65.8 15.8 10.5 0 3.71  **٠.٠٠٠ 

 **000.  3.80  فقرات المجال جمیعاً 
  ). α=٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوي داللة **

  
 كانت )٢،١(أن محتوى الفقرات رقم ) ١٥( خالل بیانات الجدول رقم یتضح من
 )Sig( قیمة اإلحتمال بلغت، و ٣.٧١ و٣.٨٩ لهما المتوسط الحسابي بلغإیجابیة، حیث 

    . یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على محتوى هاتین الفقرتین، وهذا0.000
أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي ) ١٥(وبشكل عام یبین الجدول رقم 

وبناء على ذلك تُقبل الفرضیة القائلة ، 0.000تساوي ) Sig(وأن قیمة اإلحتمال ، ٣.٨٠
  .لموازنة في الشركة مبدأ وحدة اتمد الشركات الصناعیةتع
  

  : الفرضیة الفرعیة الخامسة
  .مبدأ مراعاة مرونة الموازنة عند إعدادهامد الشركات الصناعیة تعت

أن محتوى فقرات المجال كانت إیجابیة، حیث یتراوح ) ١٦(الجدول رقم یتبین من 
ساوي ت )Sig(، وكانت قیمة اإلحتمال ٣.٦١ و٣.٧١المتوسط الحسابي لهذه الفقرات ما بین 

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هاتین الفقرتین، بحیث كان ، 0.000
من أفراد العینة % ٧٩نسبته   وكان ما٣.٧١والذي بلغ ) ١(مقر ةرقفل أعلى متوسط حسابي ل

أما الفقرة  أنه یتم ربط تقدیرات الموازنات بعدة مستویات متوقعة لحجم النشاط،یوافقون على 
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)٢٨١( 

من أفراد العینة یوافقون على % ٧٦.٣ما نسبته  و ٣.٦١فإن المتوسط الحسابي لها ) ٢ (مقر
أنة یمكن تعدیل أرقام الموازنة بسهولة وذلك طبقًا للتغیر في الظروف الداخلیة والخارجیة 

  .للشركة مع المحافظة على صالحیتها كأساس للتخطیط والرقابة
وسـط الحـسابي لجمیـع فقـرات المجـال  یـساوي أن المت) ١٦(وبشكل عام یبین الجدول رقـم 

 ممـا یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة 0.000تـساوي) Sig(وأن قیمة اإلحتمال ، ٣.٦٦
وبنـاء علـى ،  α)=٠.٠١( وهـي دالـة إحـصائیًا عنـد ٣لهـذه الفقـرات قـد زاد عـن درجـة الحیـاد 

عـاة مرونـة الموازنـة عنـد  تعتمد مبدأ مراالشركات الصناعیةبأن  ذلك تُقبل الفرضیة القائلة
  .اهدادعإ
  
  
  

  .مبدأ مرونة الموازنة التخطیطیةمدى اعتماد  :)١٦(جدول رقم 

  ةرقفلا
موافق 
  محاید  موافق  بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
 sigقیمة   الحسابي

 یتم ربط تقـدیرات الموازنـات بعـدة -١
  .مستویات متوقعة لحجم النشاط

٣.٧١  ٠  ١٥.٨ ٥.٣  ٧١.١  ٧.٩ 0.000** 

 یمكـــــــن تعـــــــدیل أرقـــــــام الموازنـــــــة -٢
بــــــسهولة ویـــــــسر طبقـــــــًا للتغیـــــــر فـــــــي 
الظــروف الداخلیــة والخارجیــة للــشركة 
ــــــــى صــــــــالحیتها  مــــــــع المحافظــــــــة عل

  .كأساس للتخطیط والرقابة

٣.٦١ ٢.٦ ١٨.٤ ٢.٦ ٦٨.٤ ٧.٩  0.0٠٠** 

 **0.000  ٣.٦٦  فقرات المجال جمیعاً 

   ). α=٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوي داللة **
  

  : الفرضیة الفرعیة السادسة
  .تعتمد الشركات الصناعیة في قطاع غزة مبدأ تقسیم فترة الموازنة إلى فترات رقابیة

أن محتــوى جمیــع الفقــرات كانــت إیجابیــة، ) ١٧( خــالل بیانــات الجــدول رقــم یتــضح مــن
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)٢٨٢ ( 

ـــین  ـــراوح مـــا ب  قیمـــة ، وبلغـــت٣.٨٩ و٤.٢١ویالحـــظ أن المتوســـط الحـــسابي لهـــذه الفقـــرات یت
وهذا یعني أن هناك موافقـة مـن قبـل أفـراد العینـة علـى محتـوى هـذه ، Sig( 0.000(اإلحتمال 

ــغ ) ١(مــقر ةرــقفل الفقــرات، بحیــث كــان أعلــى متوســط حــسابي ل ن مــا نــسبته أو ٤.٢١حیــث بل
تغطـــى فتــرة زمنیــة محـــددة، مــن أفــراد العینــة یوافقـــون علــى أن الموازنــة التخطیطیــة % ٩٤.٧

علـى أن توزیـع تقـدیرات الموازنـة إلـى فتـرات رقابیـة ) ٣(ةرـقفلاو ) ٢(ةرـقفلا ن وكذلك تدل كل مـ
التعجیل باكتشاف اإلنحرافات، واتخاذ ما یلزم لمعالجـة اآلثـار الـسلبیة لهـذه الفـروق، تؤدي إلى 

مـن أفـراد العینـة یوافقـون علـى أنـه یـتم % ٨٩.٥أن مـا نـسبته ) ٢(حیث یتضح من الفقـرة رقـم 
لموازنــة التخطیطیـــة وربطهــا بفتـــرات أقــصر تـــسمى الفتــرات الرقابیـــة وقــد بلـــغ توزیــع تقـــدیرات ا

ــتم ) ٣(مــقر ةرــقفلا كلذــكو ، ٣.٨٩المتوســط الحــسابي  ــه ی ــى أن ــدیرات والتــي تــنص عل ــع تق توزی
الموازنــة التخطیطیـــة وربطهـــا بـــالفترات الرقابیـــة یـــؤدى إلـــى التعجیـــل باكتـــشاف الفـــروق، حیـــث 

  .٤.٠٣لك وقد بلغ المتوسط الحسابي لها یوافقون على ذ% ٩٢.١كانت نسبة 
أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي ) ١٧(وبشكل عام یبین الجدول رقم 

 مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة 0.000تساوي) Sig(وأن قیمة اإلحتمال  ٤.٠٤
أي قبول  ، α)=٠.٠١( وهي دالة إحصائیًا عند ٣لهذه الفقرات قد زاد عن درجة الحیاد

  . تعتمد مبدأ تقسیم فترة الموازنة إلى فترات رقابیةلشركات الصناعیةالفرضیة القائلة بأن ا
  مبدأ تقسیم فترة الموازنة التخطیطیة إلى فترات رقابیةمدى اعتماد : )١٧(جدول رقم 

موافق   ةرقفلا
  محاید  موافق  بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة

المتوسط 
 sigقیمة   الحسابي

 تغطـــى الموازنـــة التخطیطیـــة -١
  . محددة فترة زمنیة

28.9  65.8  2.6 2.6  0  ٠.٠٠٠** ٤.٢١ 

 توزیـــــــــع تقـــــــــدیرات الموازنـــــــــة -٢
التخطیطیــــــــــة وربطهــــــــــا بفتــــــــــرات 
اقـــصر تـــسمى الفتـــرات الرقابیــــة، 
تلــك الفتــرة التــي یــتم فــي نهایتهــا 
تحدیــــد وتحلیــــل الفــــروق بــــین مــــا 

  .هو مخطط والفعلي

٠.٠٠٠**  ٣.٨٩ ٠ ٧.٩ ٢.٦ ٨١.٦ ٧.٩ 



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، –مجلة جامعة األزهر

)٢٨٣( 

 توزیـــــــــع تقـــــــــدیرات الموازنـــــــــة -٣
التخطیطیــــــــة وربطهــــــــا بــــــــالفترات 
الرقابیـــــــة یـــــــؤدى إلـــــــى التعجیــــــــل 
باكتشاف اإلنحرافـات، واتخـاذ مـا 
یلزم لمعالجة اآلثار السلبیة لهـذه 

  .قورفلا

٠.٠٠٠**  ٤.٠٣ ٠ ٥.٣ ٢.٦ ٧٦.٣ ١٥.٨ 

 ٠.٠٠٠**  ٤.٠٤  فقرات المجال جمیعاً 
   ). α=٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوي داللة **
  

  

  
  : الفرضیة الثالثة الرئیسة

تواجه الشركات الصناعیة في قطاع غزة التي تطبق نظام الموازنات التخطیطیة مجموعة 
  .من المشاكل عند إعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها

 االســــتبانة، التــــي تبــــرز مــــن) ٦٣ -٣٩(تــــم اختبــــار هــــذه الفرضــــیة مــــن خــــالل الفقــــرات 
ــة المــشاكل التــي توا جههــا الــشركات الــصناعیة فــي قطــاع غــزة فــي إعــداد الموازنــات التخطیطی

وتنفیــذها، وقــد تــم تقــسیم هــذا المجــال إلــى أربعــة محــاور یمثــل كــل محــور مــشكلة مــن مــشاكل 
  .اإلعداد والتنفیذ

  وتنفیذها عداد الموازنات التخطیطیةمشاكل إ: )١٨(جدول رقم 
المتوسط   المجال

  الحسابي
قیمة اإلحتمال 

)Sig(  
 نقـــــــــص وعـــــــــي إدارة الـــــــــشركة بأهمیـــــــــة الموازنـــــــــات -١

  التخطیطیة
٠.٠٢*  ٢.٧٢  

  ٠.٠١**  ٣.٣٥   عدم توفر المؤهالت-٢
  ٠.٠١*  ٣.٣٩   النواحي الفنیة إلعداد الموازنات التخطیطیة-٣
  ٠.٠٠٠**  ٣.٤١   النواحي السلوكیة إلعداد الموازنات التخطیطیة-٤

  ٠.٠٤*  ٣.٣٢  إجمالي المجال
دالة إحـصائیا عنـد *                                          ). α=٠.٠١(یا عند مستوي داللة دالة إحصائ**



 ة وتنفیذها                                  حمدي زعرب، وائل خلف اهللاواقع إعداد الموازنات التخطیطی

)٢٨٤ ( 

   ). α=٠.٠٥(مستوي داللة 
  

یتبــین أن الــشركات الــصناعیة تواجــه مــشاكل عنــد ) ١٨(مــن خــالل بیانــات الجــدول رقــم ف
ــع المــ ــغ المتوســط الحــسابي لجمی ــذها، حیــث بل ــة وتنفی ــة التخطیطی  ماعــدا -شاكلإعــداد الموازن

ــة مــشكلة  ــات التخطیطی ــة الموازن ــاد -نقــص وعــي إدارة الــشركة بأهمی  ٣ أكبــر مــن درجــة الحی
، أي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العینـة علـى ٠.٠٥أقل مـن ) Sig(اإلحتمال وكانت قیمة 

أن الـشركات الــصناعیة تواجههـا عــدة مـشاكل عنــد إعـداد الموازنــات التخطیطیـة وتنفیــذها، أمــا 
ـــیالحظ أن قیمـــة بال ـــة ف ـــات التخطیطی ـــة الموازن ـــشركة بأهمی ـــسبة لمـــشكلة نقـــص وعـــي إدارة ال ن

بلغـت ) Sig(اإلحتمـال  وهـي أقـل مـن درجـة الحیـاد وأن قیمـة ٢.٧٢المتوسط الحـسابي كانـت 
ذه المشكلة مـن المـشاكل ، أي أن هناك شبة إجماع من أفراد العینة على عدم إعتبار ه٠.٠٢

  .ناعیة في تطبیق نظام الموازنات التخطیطیة الشركات الصالتي تواجه
وأن قیمــة اإلحتمــال  ٣.٣٢وبــصفة عامــة یالحــظ أن المتوســط الحــسابي للمجــال بالكامــل 

)Sig (وبناء على ذلك تُقبل الفرضیة الرئیسة القائلة بأن الـشركات الـصناعیة التـي  ٠.٠٤
إعــداد الموازنــات تطبــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة تواجههــا مجموعــة مــن المــشاكل عنــد 

  .التخطیطیة وتنفیذها
  

  :وفیما یلي إختبار الفرضیات الفرعیة للفرضیه الرئیسة
  :  الفرعیة األولىةالفرضی

 التي تطبق نظام الموازنات التخطیطیـة مـشكلة نقـص وعـى إدارة واجة الشركات الصناعیةت
  .الشركة بأهمیة الموازنات التخطیطیة

ا) ١٩(یبین الجدول رقم   ٠.٠٥لهمـا أكبـر مـن ) Sig( قیمة اإلحتمال ٤،٢مقر ت رقفلا نأ
وعلــى ذلــك یالحــظ أن هنــاك تــشتت ،  ٣رجــة الحیــاد المتوســط الحــسابي لهــا قریــب مــن دنأو 

يــف أنــه ) ١٩(ویوضـح الجــدول رقــم وٕاخـتالف فــي آراء أفــراد العینــة فیمـا یتعلــق بهــذه الفقــرات، 
عـدم التعــاون مـن جانــب نأ ىـلع نوــقف یوامـن أفــراد العینـة % ٥٥.٢مــا نـسبته ) ٢(مـقر ةرـقفلا 

، ٣.٢٦المسئولین في تقدیر إحتیاجاتهم بصورة دقیقـة، وقـد بلـغ المتوسـط الحـسابي لهـذه الفقـرة 
آراء أفراد العینة فیما یتعلـق بهـذه  أي أن هناك تشتت في ٠.٣١) Sig(وبلغت قیمة اإلحتمال 

ال یوافقـون علـى أنـه مـن أفـراد العینـة % ٥٠مـا نـسبته ) ٤(مقر ةرقفلا  وكذلك یالحظ أن ،ةرقفلا



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، –مجلة جامعة األزهر

)٢٨٥( 

، وبلعـت قیمـة ٣.٠٨یتم االهتمام بالموازنة عند التنفیذ، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهـذه الفقـرة 
  .آراء أفراد العینة فیما یتعلق بهذه الفقرة أي أن هناك تشتت في ٠.٥٠) Sig(اإلحتمال 

تــــراوح قیمــــة المتوســــط تیالحــــظ أن محتواهــــا ســــلبي حیــــث ) ٥، ٣، ١(أمــــا الفقــــرات رقــــم 
 ، أي أن هنــاك رفــض ٠.٠٥أقــل مــن ) Sig(قیمــة اإلحتمــال و  ،٢.٣٢و ٢.٥٥الحــسابي بــین 

ــى نقــص وعــي إدارة الــشركة الــصناعیة  ــى أن هــذه األســباب تــؤدي إل ــة عل ــل أفــراد العین مــن قب
  .بأهمیة الموازنات التخطیطیة

أن المتوسـط الحـسابي لجمیـع فقـرات المجـال یــساوي ) ١٩(وبـشكل عـام یبـین الجـدول رقـم 
 ممـا یـدل علـى أن هنـاك رفـض ٠.٠٥ وهي أقل مـن ٠.٠٢) Sig(وأن قیمة اإلحتمال  ٢.٧٢

  .من قبل أفراد العینة فیما یتعلق بهذا المحور
  .نقص وعى إدارة الشركة بأهمیة الموازنات التخطیطیةمشاكل  :)١٩(جدول رقم 

موافق   ةرقفلا
  بشدة

  محاید  قفامو 
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

 sigقیمة 

ـــــة -١ ـــــة الموازن  نقـــــص المعرفـــــة بأهمی
  .كأداة للتخطیط والرقابة والتحفیز

5.3  21.1  0 71.1  2.6  2.55 0.002** 

 عدم التعاون من جانب المـسئولین -٢
  .في تقدیر احتیاجاتهم بصورة دقیقة

10.5 44.7 7.9 34.2 2.6 3.26  0.31 

 عدم قناعة اإلدارة العلیـا باسـتخدام -٣
  .أسلوب الموازنة التخطیطیة

2.6 13.2 7.9 65.8 10.5 2.32  0.000** 

ــــــــد -٤  عــــــــدم االهتمــــــــام بالموازنــــــــة عن
  .التنفیذ

7.9 42.1 7.9 34.2 7.9 3.08  0.50 

 اعتبــــــار الموازنـــــــة مـــــــن األعمـــــــال -٥
الروتینیـــة المفروضـــة والتــــي لـــیس لهــــا 

  . جدوى فعلیة
5.3 13.2 0 76.3 5.3 2.37  0.000** 

 *0.02  2.72  فقرات المجال جمیعاً 

ةـــلاد *                                                ). α=٠.٠١(دالـــة إحـــصائیا عنـــد مـــستوي داللـــة **
   ). α=٠.٠٥(إحصائیا عند مستوي داللة 

  
   : الفرعیة الثانیةةالفرضی



 ة وتنفیذها                                  حمدي زعرب، وائل خلف اهللاواقع إعداد الموازنات التخطیطی

)٢٨٦ ( 

 الموازنــات التخطیطیــة مــشكلة عــدم تــوفر  التــي تطبــق نظــاماجــة الــشركات الــصناعیةتو 
  .المؤهالت
 إیجابیـه، حیـث یتـراوح ٤أن محتوى جمیع الفقـرات عـدا الفقـرة رقـم ) ٢٠( الجدول رقم یبین

أقـل مـن أو تـساوي ) Sig (، وكانت قیمة اإلحتمال٣.٣٢ و ٣.٥٨وسط الحسابي لها بین المت
قـــرات، ویتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم فلا هذـــهمحتـــوى ،  أي أن أفـــراد العینـــة یوافقـــون علـــى ٠.٠٥

هـي أعلـى متوسـط حـسابي فـي المجـال حیـث بلـغ المتوسـط الحـسابي ) ٦(مـقر ةرقفلا نأ ) ٢٠(
مـن أفـراد العینـة یوافقـون علـى عـدم % ٧١، وأن ما نـسبته ٠.٠٠١ وقیمة اإلحتمال ٣.٥٨اهل 

تاءاـفكلا م تـوفرقیام الشركة باستخدام األسالیب العلمیة الحدیثة عند إعداد الموازنة وذلك لعـد  
فــي حــین بلــغ المتوســط الحــسابي للفقــرة . فــي الــشركات الــصناعیة الســتخدام األســالیب الحدیثــة

 والتي تمثـل درجـة الحیـاد وبلغـت قیمـة ٣ وهي ال تختلف إحصائیًا عن الدرجة ٣.٠٣) ٤(مقر 
ــــى ضــــعف % ٥٢.٧، وأن مــــا نــــسبته ٠.٤٤) Sig(اإلحتمــــال  مــــن أفــــراد العینــــة یوافقــــون عل

ق واالتصال بین اإلدارات المختلفة وعدم وجود ِفَرق للعمل الجماعي، ویـستنتج مـن ذلـك التنسی
  .أن هناك تشتت واختالف في اآلراء بین أفراد العینة فیما یتعلق بهذه الفقرة

  العلمیة والعملیة إلعداد الموازنات وتنفیذهاالمؤهالتمدى توفر :  )٢٠(جدول رقم 

موافق   ةرقفلا
  بشدة

  محاید  موافق
  غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

 sigقیمة 

دادعإل ة قلة عدد الكوادر المؤهل-١  
  .الموازنة

٣.٥٠  ٢.٦  ٢٣.٧ ٢.٦  ٦٣.٢  ٧.٩ 0.001** 

 عــــدم تــــوفر المعلومــــات الكافیــــة -٢
واإلحـــــــــــصاءات الالزمـــــــــــة إلعـــــــــــداد 

  .الموازنة
٠.٠٥*  ٣.٣٢ ٠ ٣١.٨ ٠ ٦٢.٩ ٥.٣ 

  ضــــعف المعرفــــة بكیفیــــة إعــــداد-٣
  .الموازنة واألسس التي تبنى علیها

٠.٠٥*  ٣.٣٤ ٢.٦ ٢١.٦ ٧.٩ ٥٤.٧ ١٣.٢ 

 ضــعف التنــسیق واالتــصال بــین -٤
اإلدارات المختلفــة وعـــدم وجـــود فـــرق 

  . العمل الجماعي
٠.٤٤  ٣.٠٣ ٧.٩ ٣٩.٥ ٠ ٤٧.٤ ٥.٣ 

 ٠.٠٥**  ٣.٣٧ ٢.٦ ٣١.٦ ٢.٦ ٥٢.٦ ١٠.٥   عدم الدقة في التنبؤ بـاإلیرادات-٥
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)٢٨٧( 

  .والتكالیف
 عــدم اســتخدام األســالیب العلمیــة -٦

  .الحدیثة عند إعداد الموازنة
٠.٠٠١**  ٣.٥٨ ٢.٦ ١٨.٤ ٧.٩ ٦٠.٥ ١٠.٥ 

ــــــذ -٧ ــــــد تنفی  ضــــــعف الكفــــــاءات عن
  .الموازنات

٠.٠٥*  ٣.٣٤ ٠ ١٨.٩ ١٥.٨ ٥٧.٤ ٧.٩ 

 ٠.٠١**  3.35  فقرات المجال جمیعاً 

ــــة ** ــــة إحــــصائیا عنــــد مــــستوي دالل ةــــلاد *                                                ). α=٠.٠١(دال
   ). α=٠.٠٥(إحصائیا عند مستوي داللة 

أن المتوسـط الحـسابي لجمیـع فقـرات المجـال یــساوي ) ٢٠(وبـشكل عـام یبـین الجـدول رقـم 
 ممـا یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرات ٠.٠١)Sig( وقیمة اإلحتمال 3.35

يـهو ٣زاد عن درجة الحیـاد  وذلـك یـدل علـى أن عـدم تـوفر ، α)=٠.٠١(دالـة إحـصائیًا عنـد  
ــات تعتبــر مــن إحــدى المــشاكل التــي تواجــة  ــذ الموازن ــى إعــداد وتفی ــائمین عل المــؤهالت فــي الق

وبالتـالي تُقبـل الشركات الصناعیة في قطاع غزة فـي إعـداد الموازنـات التخطیطیـة وتنفیـذها ، 
 قطــاع غــزة التــي تطبــق نظــام الموازنــات الفرضــیة القائلــة بــأن الــشركات الــصناعیة فــي
  .التخطیطیة تواجهها مشكلة عدم توفر المؤهالت

  
  :  الفرعیة الثالثةةالفرضی

 التي تطبق نظام الموازنات التخطیطیة مشاكل في النواحي الفنیة اجة الشركات الصناعیةتو 
  .إلعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها

إیجابیـة حیـث ) ٥، ٤، ١(ن محتویـات الفقـرات رقـم أ) ٢١(الجـدول رقـم خالل بیانات من 
، وأن المتوســط الحــسابي یزیــد عــن ٠.٠٥لهــذه الفقــرات أقــل مــن ) Sig(كانــت قیمــة اإلحتمــال 

 هـــذه الفقـــرات، حیـــث كـــان أعلـــى  محتـــوى، أي أن أفـــراد العینـــة یوافقـــون علـــى٣درجـــة الحیـــاد 
، وأن مـا نـسبته ٠.٠٠٠تمـال  وبلغـت قیمـة اإلح٣.٨٢وقد بلـغ ) ٤(متوسط حسابي للفقرة رقم 

ــــات األس% ٨٤.٢ ــــى غیــــاب المتطلب ــــة یوافقــــون عل اســــیة إلعــــداد الموازنــــات مــــن أفــــراد العین
وعلــى ذلــك یتـضح أن المــشاكل فــي النــواحي الفنیـة إلعــداد الموازنــات التخطیطیــة التخطیطیـة، 

طلبـــات غیـــاب المت الموازنـــة ومراكـــز المـــسؤولیة، و عـــدم الـــربط بـــین تقـــدیرات :تتمثـــل فیمـــا یلـــي
 .صعوبة تقدیر النفقات المستقبلیة، و األساسیة إلعداد الموازنات التخطیطیة



 ة وتنفیذها                                  حمدي زعرب، وائل خلف اهللاواقع إعداد الموازنات التخطیطی

)٢٨٨ ( 

 ٠.٠٥لها أكبر من ) Sig( مستوى الداللة) ٦،٣،٢(في حین یالحظ أن الفقرات رقم 
حسابي لهذه الفقرات ، حیث یتراوح المتوسط ال٣والمتوسط الحسابي قریب من درجة الحیاد 

 .٣ و٣.١٨بین 

أن المتوســط الحـسابي لجمیــع فقـرات المجــال یــساوي ) ٢١( الجــدول رقـم وبـشكل عــام یبـین
 مما یدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة لهـذا ٠.٠١تبلغ ) Sig( وأن قیمة اإلحتمال ٣.٣٩

ویـدل ذلـك علـى أن ، α)=٠.٠١( وهـي دالـة إحـصائیًا عنـد ٣المجال قد زاد عن درجـة الحیـاد 
موازنـــات التخطیطیـــة وتنفیـــذها تعتبـــر مـــن إحــــدى القـــصور فـــي النـــواحي الفنیـــة فـــي إعـــداد ال

المـــشاكل التـــي تواجـــة الـــشركات الـــصناعیة فـــي قطـــاع غـــزة فـــي إعـــداد الموازنـــات التخطیطیـــة 
 التـي تطبـق نظـام اجـة الـشركات الـصناعیةوبالتالي یتم قبول الفرضیة القائلـة تو وتنفیـذها، 

  .زنات التخطیطیة وتنفیذهاكل في النواحي الفنیة إلعداد الموااالموازنات التخطیطیة مش
  

  . النواحي الفنیة إلعداد الموازنات التخطیطیةمشاكل  :)٢١(مقر جدول 

  ةرقفلا
موافق 
  محاید  موافق  بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
 sigقیمة   الحسابي

 عدم الربط بین تقدیرات -١
  .الموازنة ومراكز المسؤولیة

10.5  60.5  13.2 15.8  0  3.66 0.000** 

 0.24  3.18 0 36.8 13.2 44.7 5.3  . عدم ثبات األهداف-٢

 غیاب العالقة بین األداء -٣
  .والعائد

5.3 39.5 7.9 44.7 2.6 3  0.50 

 غیاب المتطلبات  األساسیة -٤
  .إلعداد الموازنات التخطیطیة

7.9 76.3 5.3 10.5 0 3.82  0.000* 

 صعوبة تقدیر النفقات -٥
  .المستقبلیة

15.8 50 5.3 28.9 0 3.53  0.02* 

 ضعف نظام المعلومات تسهیل -٦
عملیة استخراج المعلومات بطریقة 

  . سریعة
7.9 42.1 7.9 42.1 0 3.16  0.37 

 **0.01  3.39  فقرات المجال جمیعاً 

ــــة ** ــــة إحــــصائیا عنــــد مــــستوي دالل ةــــلاد *                                                ). α=٠.٠١(دال
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)٢٨٩( 

   ). α=٠.٠٥(عند مستوي داللة إحصائیا 
  

  :  الفرعیة الرابعةةالفرضی
تواجة الشركات الصناعیة في قطاع غزة التي تطبق نظام الموازنات التخطیطیة مشكلة فـي 

 .النواحي السلوكیة إلعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها
ــم  تا ) ٢٢(یتبــین مــن الجــدول رق أقــل ) Sig (كانــت قیمــة اإلحتمــال) ٦،٥،٤،١(رــقفلا نأ

 وهـي درجـة الحیـاد أي أن أفـراد العینـة یوافقـون ٣ وأن المتوسـط الحـسابي یزیـد عـن ٠.٠٥من 
  .على محتوى هذه الفقرات

مدـع مـن أفـراد العینـة یوافقـون علـى أن % ٨١.٦أن مـا نـسبته ) ١(ویتضح من الفقرة رقم 
غ المتوســـط المــشاركة فــي إعــداد الموازنــة ســـیؤدى إلــى خلــق اتجاهــات ســـلبیة نحوهــا، وقــد بلــ

 أي أن أفراد العینة یوافقون على محتـوى هـذه ٠.٠٠٠، وبلغت قیمة اإلحتمال ٣.٧٤الحسابي 
  .ةرقفلا

مــن أفــراد العینــة یوافقــون علــى أن بعــض % ٦٣.١أن مــا نــسبته ) ٥(مــقر ةرــقفلا كلذــكو 
 اإلدارات تـستخدم الموازنـة كوسـیلة عقابیـة بـدًال مــن كونهـا وسـیلة مفیـدة تـساعد علـى التخطــیط

 أي أن أفـراد العینـة ٠.٠٣٤، وبلغت قیمة اإلحتمـال ٣.٣٩وقد بلغ المتوسط الحسابي والرقابة 
  .یوافقون على محتوى هذه الفقرة

 والمتوســط ٠.٠٥مــستوى الداللــة لهــا أكبــر مــن ) ٣،٢(فــي حــین یالحــظ أن الفقــرات رقــم 
مــن % ٥٥.٢ه یتبــین أن مــا نــسبت) ٢(، فــالفقرة رقــم ٣الحــسابي قریــب مــن درجــة الحیــاد وهــي 

أفــراد العینــة یوافقــون علـــى أن اإلدارات تخلــق فــائض لــدیها فـــي موازنــة أقــسامها حتــى یـــسهل 
 وهـي ال تختلـف ٣.٢٤تحقیقها وحتى یتجنبوا النظرة السیئة ألقسامهم، وأن المتوسـط الحـسابي 

، ٠.١٢تبلـــغ ) Sig( والتـــي تمثـــل درجـــة الحیـــاد وأن قیمـــة اإلحتمـــال ٣إحـــصائیًا عـــن الدرجـــة 
ــظ % ٣٩.٤٠یتــضح أن مــا نــسبته ) ٣(مــقر ةرــقفلا كل ذــكو مــن أفــراد العینــة یوافقــون علــى تحُف

اإلدارات واألقسام على المعلومات المقدمـة مـن قـبلهم خوفـا مـن التقیـیم وأن المتوسـط الحـسابي 
، ویــستنتج مــن ذلــك أن هنــاك تــشتت وٕاخــتالف ٠.٤٥تبلــغ ) Sig( وأن قیمــة اإلحتمــال ٣.٠٥

  .  العینة فیما یتعلق بهذه الفقرةفي اآلراء بین أفراد
لــذلك یالحــظ أن النــواحي الــسلوكیة التــي تــسبب مــشاكل فــي إعــداد الموازنــات التخطیطیــة 
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)٢٩٠ ( 

  :وتنفیذها هي ما یلي
 .عدم المشاركة في إعداد الموازنة مما یؤدى إلى خلق اتجاهات سلبیة نحوها •

 .نحو تنفیذ الموازنةغیاب الحوافز المرتبطة باألداء مما یؤثر على دافعیه األفراد  •

مساعدة بعض اإلدارات العلیا على تعمیق االعتقاد لدى األفراد بأن الموازنة وسیلة  •
  .عقابیة بدًال من كونها وسیلة مفیدة تساعد على التخطیط والرقابة والتحفیز

عدم ربط نظام الترقیة وشغل المناصب اإلداریة العلیا بمدى تنفیذ الموازنة وتحقیق  •
 .اهفادهأ

 خلق فائض لدیهم في موازناتهم حتى یسهل تحقیقها، وحتى یتجنبوا كل قسمةلوا مح •
 .النظرة السیئة إلى أقسامهم

 .تحُفظ اإلدارات واألقسام على المعلومات المقدمة من قبلهم خوفا من التقییم •
أن المتوسـط الحـسابي لجمیـع فقـرات المجـال یــساوي ) ٢٢(وبـشكل عـام یبـین الجـدول رقـم 

 مما یدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة لهـذه ٠.٠٠٠بلغت ) Sig(اإلحتمال  وقیمة ٣.٤١
وذلـك یـدل علـى أن . α)=٠.٠١( وهـي دالـة إحـصائیًا عنـد ٣الفقرات قد زاد عن درجـة الحیـاد 

القــصور فــي النــواحي الــسلوكیة فــي إعــداد الموازنــات التخطیطیــة وتنفیــذها تعتبــر مــن إحــدى 
وبالتـالي  إعـداد الموازنـات التخطیطیـة وتنفیـذها، عنـدناعیة المشاكل التي تواجة الشركات الص

 التــي تطبــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة الــشركات الــصناعیةقبــول الفرضــیة القائلــة بــأن 
  .تواجهها مشكلة في النواحي السلوكیة إلعداد الموازنات التخطیطیة وتنفیذها

  
  اهوتنفیذ نات التخطیطیةالنواحي السلوكیة إلعداد المواز مشاكل  : )٢٢(جدول رقم 

موافق   ةرقفلا
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
 sigقیمة   الحسابي

 عـــدم المـــشاركة فـــي إعـــداد -١
الموازنـــــــة ســـــــیؤدى إلـــــــى خلـــــــق 

  .اتجاهات سلبیة نحوها
7.9  73.7  2.6 15.8  0  3.74 0.000** 

 محاولــــة األقــــسام واإلدارات -٢
زناتهم خلق فائض لدیهم في موا

2.6 52.6 10.5 34.2 0 3.24  0.12 
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)٢٩١( 

حتـــــى یــــــسهل تحقیقهــــــا، وحتــــــى 
یتجنبــــــــوا النظــــــــرة الــــــــسیئة إلــــــــى 

  .أقسامهم
 تحفُـــــــظ اإلدارات واألقــــــــسام -٣

فــــــي المعلومــــــات المقدمــــــة مــــــن 
  . قبلهم خوفا من التقییم

2.6 36.8 26.3 31.6 2.6 3.05  0.45 

 غیـــــاب الحـــــوافز المرتبطـــــة -٤
یـــه بــاألداء ممــا یــؤثر علــى دافع

  .األفراد نحو تنفیذ الموازنة
2.6 65.8 13.2 18.4 0 3.53  0.001** 

 مـــــــساعدة بعـــــــض اإلدارات -٥
العلیا على تعمیق االعتقاد لدى 
األفـــــــراد بـــــــان الموازنـــــــة وســـــــیلة 
عقابیـــة بـــدًال مـــن كونهـــا وســـیلة 
مفیـــــدة تـــــساعد علـــــى التخطـــــیط 

  .والرقابة والتحفیز

10.5 52.6 5.3 28.9 2.6 3.39  0.034* 

عــــــدم ربــــــط نظــــــام الترقیــــــة  -٦
وشغل المناصب اإلداریة العلیـا 
بمــــدى تنفیـــــذ الموازنـــــة وتحقیـــــق 

  .أهداف الموازنات التخطیطیة

13.2 50 15.8 18.4 2.6 3.53  0.004* 

 **0.000  3.41  فقرات المجال جمیعاً 
ةــــلاد      *                                       ).    α=٠.٠١(دالــــة إحــــصائیا عنــــد مــــستوي داللــــة **

   ). α=٠.٠٥(إحصائیا عند مستوي داللة 
  

  :اختبار الفرضیة الرابعة
 بـین المــشاكل التــي تواجههــا ٠.٠٥توجـد فــروق ذات داللــه إحـصائیة عنــد مــستوى داللــة 

الشركات الصناعیة بقطاع غزة عند تطبیق نظام الموازنات التخطیطیة تعزى إلى المتغیـرات 
 .لشركة، وحجم رأس المال ، والشكل القانونيسنة تأسیس ا: المستقلة التالیة

ــار كروســكال واالس  ــات الجــدول رقــم الختبــار هــذه الفرضــیة اســتخدم اختب مــن خــالل بیان
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)٢٩٢ ( 

، حیـــث بلغـــت ٠.٠٥للمتغیـــرات المــستقلة أكبـــر مـــن ) Sig(یتــضح أن قیمـــة االحتمـــال ) ٢٣(
حجـم (غیـر الثـاني ، وللمت٠.٦٣٨): سنة تأسیس الشركة(للمتغیر األول ) Sig(قیمة االحتمال 

، وبنـاًء علیـه ٠.٢٠١):الشكل القانوني للـشركة(، وللمتغیر الثالث ٠.٢٧٥): رأس مال الشركة
د فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین المـشاكل التـي تواجههـا و ال یمكن قبول الفرضیة القائلـة بوجـ

 مــن الــشركات الــصناعیة بقطــاع غــزة عنــد تطبیــق نظــام الموازنــات التخطیطیــة تعــزى إلــى كــلٍ 
  . والشكل القانونينة تأسیس الشركة وحجم رأس المالس

  
  لفرضیة الرابعةختبار نتائج ا: )٢٣(جدول رقم 

ةلاد  (قیمة مربع كاي تربیع  المتغیر المستقل
  )اإلختبار الحسابیة

  )Sig(قیمة االحتمال   درجة الحریة 

  ٠.٦٣٨  ٢  ٠.٨٩٨  سنة التأسیس 
  ٠.٢٧٥  ٣  ٢.١٠٩  رأس المال 

  ٠.٢٠١  ٣  ٢.٩٤  نونيالشكل القا
ومن خالل ما سبق یتضح أن المشاكل التي تواجهها الشركات الصناعیة في قطاع غزة 

والتي تنقسم إلى مشاكل عدم توفر المؤهالت، - في تطبیق نظام الموازنات التخطیطیة
ومشاكل في النواحي الفنیة إلعداد الموازنات التخطیطیة، وكذلك مشاكل في النواحي 

 ال تختلف بین الشركات سواء حدیثة -داد الموازنات التخطیطیة وتنفیذهاالسلوكیة إلع
التأسیس أو قدیمة التأسیس، وكذلك سواء شركات رأس مالها كثیر أم قلیل، أو شركات 
تختلف من حیث الشكل القانوني سواء شركات مساهمة أو شركات تضامن أو شركات 

صناعیة في قطاع غزة تمر بنفس الظروف فردیة، حیث یعتقد الباحثان أن جمیع الشركات ال
التي تؤدي إلي ظهور المشاكل السابق ذكرها والتي تؤثر على تطبیق نظام الموازنات 

  .التخطیطیة
 

  :اختبار الفرضیة الخامسة
 بین الشركات الصناعیة بقطاع ٠.٠٥ توجد فروق ذات دالله إحصائیة عند مستوى داللة 

طیطیة على أسس علمیة تعزى إلى المتغیرات المستقلة غزة في تطبیق نظام الموازنات التخ
 .سنة تأسیس الشركة، وحجم رأس المال، الشكل القانوني: التالیة
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)٢٩٣( 

ــار كروســكال واالس  ــات الجــدول رقــم الختبــار هــذه الفرضــیة اســتخدم اختب مــن خــالل بیان
، ٠.٠٥ أكبـــر مـــن ثـــلالكـــٍل مـــن المتغیـــر األول والث) Sig(یتـــضح أن قیمـــة االحتمـــال ) ٢٤(

، وللمتغیـر ٠.٢٤٠): سـنة تأسـیس الـشركة(للمتغیـر األول ) Sig(حیـث بلغـت قیمـة االحتمـال 
ــــث  ــــشركة(الثال ــــشكل القــــانوني لل ) Sig(بینمــــا بلغــــت قیمــــة االحتمــــال   ، ٠.٢٠١فبلغــــت ) ال

وبالتــالي ال یمكــن قبـــول   ٠.٠٥ وهــي أقــل مــن ٠.٠٣): حجــم رأس المــال(للمتغیــر الثــاني 
ــة بأنــة ت ــة الفرضــیة القائل  بــین ٠.٠٥وجــد فــروق ذات داللــه إحــصائیة عنــد مــستوى دالل

الشركات الصناعیة بقطاع غزة في تطبیـق نظـام الموازنـات التخطیطیـة علـى أسـس علمیـة 
، أمـا بالنـسبة سنة تأسـیس الـشركة، الـشكل القـانوني: تعزى إلى المتغیرات المستقلة التالیة

ــول ، وبالتــالي ٠.٠٥أقــل مــن ) Sig(لمتغیــر رأس المــال فیتــضح أن قیمــة االحتمــال  یمكــن قب
ــة  ــة بأنــة توجــد فــروق ذات داللــه إحــصائیة عنــد مــستوى دالل  بــین ٠.٠٥الفرضــیة القائل

الشركات الصناعیة بقطاع غزة في تطبیـق نظـام الموازنـات التخطیطیـة علـى أسـس علمیـة 
 .تعزى إلى متغیر رأس المال

  .نتائج اختبار الفرضیة الخامسة): ٢٤(جدول رقم 

 قیمة مربع كاي تربیع  غیر المستقلالمت
  )دالة اإلختبار الحسابیة(

  )Sig(قیمة االحتمال   درجة الحریة 

  ٠.٢٤٠  ٢  ٢.٨٥٥  سنة التأسیس 
  ٠.٠٣*  ٣  ٨.٩٧٣  رأس المال 

  ٠.٥١١  ٣  ٢.٣٠٧  الشكل القانوني
  

  
  :النتائج والتوصیات

  : النتائج: الوأ◌ً 
ا حول واقع إعداد الموازنات التخطیطة بناءًا على الدراسة المیدانیة التي تم إجراؤه

  :وتنفیذها في الشركات الصناعیة في قطاع غزة تم التوصل إلي النتائج التالیة
مـن الـشركات الـصناعیة بقطـاع غـزة تطبـق نظـام الموازنـات % ٦١.٢٩إن ما نـسبته  -١

التخطیطیــة، وتقــوم معظــم تلــك الــشركات بإعــداد الموازنــه التــشغیلیة والموازنــة النقدیــة 
  .ة جدًا من الشركات الصناعیة بإعدادها الرأسمالیة فتقوم نسبة قلیلما الموازنةأ



 ة وتنفیذها                                  حمدي زعرب، وائل خلف اهللاواقع إعداد الموازنات التخطیطی

)٢٩٤ ( 

ـــــاوت مـــــستوى مـــــشاركة المـــــستویات اإلداریـــــة المختلفـــــة فـــــي إعـــــداد الموازنـــــات  -٢ یتف
% ٥٧.٩التخطیطیـة بـین الـشركات الـصناعیة بقطــاع غـزة، حیـث تـستخدم مـا نــسبته 

ــة، وأن مــن هــذه الــشركات إســلوب الموازنــة المفروضــة فــي إعــدا د الموازنــة التخطیطی
ــــصناعیة بقطــــاع غــــزة تقــــوم فیهــــا إدارة األقــــسام % ٤٢.١مانــــسبته  مــــن الــــشركات ال

 .بمشاركة اإلدارة العلیا في إعداد الموازنات التخطیطیة
ــــه إن مــــن أســــباب  -٣  بــــلاغلا يــــفاالنحرافــــات بــــین النتــــائج الفعلیــــة واألداء المخطــــط ل

ــسائدة فــي قطــاع غــزة  مــن حــصار وٕاغــالق المعــابر والتغیــر الظــروف اإلقتــصادیة ال
 .لالمفاجئ في أسعار المواد الخام وتكلفة النق

تطبق الشركات الصناعیة بقطاع غزة إسلوب البیانات التاریخیة في إعـداد الموازنـات  -٤
التخطیطیـــة، حیــــث یــــتم زیــــادة أو تخفــــیض األرقــــام التاریخیــــة بنــــسبة معینــــة حــــسب 

زنـــة، وأن هــذه الزیــادة أو الـــنقص فــي تلـــك الظــروف واإلحتیاجــات لتقـــدیر أرقــام الموا
ـــاء علـــى الحكـــم الشخـــصي ولیـــست ب ـــام التاریخیـــة تكـــون بن ســـتخدام األســـالیب ااألرق

 .العلمیة
تــشمل الموازنــة التخطیطیــة فــي الــشركات الــصناعیة بقطــاع غــزة كافــة أوجــة النــشاط  -٥

بالـــشركة، األمــــر الــــذي یجعــــل تقــــدیرات الموازنـــة مترابطــــة، وكــــذلك تقــــوم الــــشركات 
الــصناعیة بأخـــذ جمیـــع الظـــروف عنـــد تقـــدیر بنـــود الموازنـــة، وبهـــذا تكـــون الـــشركات 
ـــة فـــي إعـــداد الموازنـــات  ـــشمول والواقعی ـــت مبـــدئي ال ـــد حقق ـــصناعیة بقطـــاع غـــزة ق ال

 .التخطیطیة
بــین مختلــف أوجــة تعمــل إدارة الــشركات الــصناعیة بقطــاع غــزة علــى تحقیــق التــوازن  -٦

ت الــصناعیة بقطــاع غــزة قــد حققــت مبــدأ وبهــذا تكــون الــشركاالنــشاط فــي الــشركة، 
 .الوحدة في إعداد الموازنات التخطیطیة

تقوم الشركات الصناعیة بقطاع غزة بإعداد الموازنـات لفتـرات قـصیرة غالبـًا مـا تكـون  -٧
ــد  ــرة تحدی ــة الفت ــة، حیــث یــتم فــي نهای ــى فتــرات رقابی ــتم تقــسیم هــذه الفتــرات إل ســنة وی

ــل الفــروق بــین مــا هــو مخطــط ومــا  هــو فعلــي، إلكتــشاف اإلنحرافــات بــصورة وتحلی
 .مبكرة وعالجها

إن تطبیـق الموازنـات التخطیطیـة فـي الـشركات الـصناعیة بقطـاع غـزة یواجهـه العدیـد  - ٨
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)٢٩٥( 

نقــص فــي المــؤهالت العملیــة والعلمیــة فــي : مــن المــشاكل یمكــن إجمالهــا فیمــا یلــي
ـــي تقـــ ـــه وتنفیـــذها، عـــدم الدقـــة ف ـــود القـــائمین علـــى إعـــداد الموازنـــات التخطیطی دیر بن

ـــصال بـــین اإلدارات المختلفـــة ـــات التخطیطیـــة، ضـــعف التنـــسیق واإلت مدـــع ، و الموازن
الـربط بـین تقــدیرات الموازنـة ومراكــز المـسؤولیة، وصـعوبة تقــدیر النفقـات المــستقبلیة، 
وعدم وجـود نظـام فعـال للمعلومـات اإلداریـة، وعـدم وجـود لجنـة موازنـة، وكـذلك عـدم 

اإلحصائیة في التنبؤ بتقدیرات الموازنـة التخطیطیـة، عـدم استخدام األسالیب العلمیة و 
وجود مشاركة فعالة من قبل موظفي المستویات اإلداریة المختلفة ممـا قـد یـؤدي إلـى 
ـــز،  ـــتهم نحـــو األداء المتمی ـــالي تـــؤثر علـــى دافعی خلـــق إتجاهـــات ســـلبیة نحوهـــا، وبالت

اد نحـو تنفیـذ الموازنــة، وغیـاب الحـوافز المرتبطـة بـاألداء ممـا یـؤثر علـى دافعیـة األفـر 
ــى تحفیــز  ــة وهــذا ال یــساعد عل ــام بعــض اإلدارات بإســتخدام الموازنــة كــأداة عقابی وقی

 .الموظفین على تنفیذ الموازنة

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة بـین المـشاكل التـي تواجههـا الـشركات الـصناعیة  - ٩
ة تأسـیس الــشركة بقطـاع غـزة عنـد تطبیـق نظـام الموازنـات التخطیطیـة ُتعـزى إلـى سـن

 .القانوني لهاوالشكل وحجم رأسمالها 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الـشركات الـصناعیة بقطـاع غـزة فـي تطبیـق  -١٠
نظام الموازنات التخطیطیة على أسس علمیة ُتعزى إلى سنة تأسیس الشركة والـشكل 

ــة إحــصائیة بــین الــشركات ا ــانوني لهــا، فــي حــین توجــد فــروق ذات دالل لــصناعیة الق
بقطاع غزة في تطبیق نظام الموازنات التخطیطیة على أسس علمیة ُتعزى إلـى حجـم 

 .رأس مال الشركة
 

  :التوصیات: ثانیاً 
  :بناءًا على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة فإن الباحثین یوصون بالتالي

ة األجل ضرورة قیام الشركات الصناعیة بقطاع غزة بإعداد الموازنات الرأسمالیة طویل - ١
  .حتى تساعد الشركة في الرقابة على المصروفات الرأسمالیة

ضرورة اإلهتمام باستخدام الموازنات التخطیطیة كأداة للتنسیق بین إدارات الشركة  - ٢
 .وكأداة لتقییم األداء
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ختیار  اضرورة وجود لجنة موازنة في كل شركة صناعیة، حیث یساعد ذلك على - ٣
تتناسب مع أهداف الشركة، وتحدید اإلجراءات الواجب أنواع وأسالیب الموازنات التي 

، وكذلك وضع جدول زمني لتنفیذ الموازنات، ومتابعة ةإتباعها بصدد إعداد الموازن
تنفیذ الموازنة وتحلیل التقاریر الدوریة عنها، واقتراح ما تراه مناسبًا على ضوء 

 .التقاریر

اریة في إعداد الموازنات العمل على زیادة دور مشاركة جمیع المستویات اإلد - ٤
 .التخطیطیة في جمیع الشركات الصناعیة

معالجة المشاكل التي تواجهها الشركات الصناعیة بقطاع غزة في تطبیق نظام  - ٥
 :الموازنات التخطیطیة وذلك كما یلي

تأهیـل وتـدریب المـسؤولین علـى إعــداد الموازنـات التخطیطیـة وتنفیـذها بالـشكل الــسلیم،   .أ 
 .داف نظام الموازنات لهمیح وشرح أهوذلك من خالل توض

الربط بین تقدیرات الموازنة ومراكز المسؤولیة، وبالتالي تصبح التقدیرات الخاصة بكل   .ب 
مركز مسئولیة بمثابة هدف یسعى مدیر القسم أو الدائرة إلى تحقیقة ویتم مساءلته 

 .عن مدى تحقیقة لهذا الهدف وتحدید مسئولیتة عن اإلنحرافات التي قد تحدث

ربط الموازنة مع الهیكل التنظیمي للشركة، كي یؤدي ذلك إلى تسهیل تحدید   .ج 
اإلنحرافات عن الخطة لكل إدارة على حدا، والمساهمة في تقییم أداء العاملین وفقًا 
لما یتحقق من إنجازات مقارنة مع الخطة الموضوعة بالموازنة، وتفعیل دور الموازنة 

 .داریة المختلفةكأداة لإلتصال بین المستویات اإل
أن یتم التنبؤ بتقدیرات الموازنة التخطیطیة على أساس علمي وواقعي للظروف   .د 

ربط الریاضیة في عملیة التنبؤ، الداخلیة والخارجیة، واستخدام األسالیب اإلحصائیة و 
 . الحوافز باألداء مما یؤثر باإلیجاب على دافعیة األفراد نحو تنفیذ الموازنة

  
   :قائمة المراجع

  :المراجع العربیة: الوأ
األثــار الـــسلوكیة الســتخدام الموازنـــات التخطیطــة كأســـاس  ،)١٩٨٦ (الجــداوي، محمــود حـــسین، .١

، األمارات العربیة المتحدة، اتحاد غرف التجارة والصناعة، مجلة آفاق االقتصادیة، لتقییم األداء
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  .٢٨ددعلا 
 دراسة –المیزانیات التقدیریة المعاییر العلمیة إلعداد ، )١٩٩٣(الشریف، مصطفي محمد،  .٢

، كلیة رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قاریونس، یة على الشركات الصناعیة اللیبیةتطبیق
  .االقتصاد قسم المحاسبة، الجماهیریة العربیة اللیبیة

تقییم فاعلیة المیزانیات التقدیریة ، )١٩٨٣(العطار، محمد صبري حافظ؛ خیري، یوسف محمد،  .٣
، السنة مجلة البحوث التجاریة، تخطیط وتقییم األداء في الشركات الصناعیة بالكویتلل ةادأك

 .الخامسة، العدد الخامس، كلیة التجارة، جامعة الزقازیق، مصر

تقییم نظم الموازنات التقدیریة في الشركات الصناعیة  ،)٢٠٠٠(العالوین، امجد عبد الفتاح،  .٤
 .ستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت، األردنرسالة ماج  المساهمة العامة األردنیة

 تطبیقات الموازنات التخطیطیة في عقاو، )٢٠٠٥( المنعم صالح مصطفي، دالمحمود، عب .٥
 الریادة واإلبداع، جامعة – المؤتمر العلمي الرابع ،الشركات غیر الهادفة للربح في األردن

 .فیالدلفیا، األردن

ل إعداد الموازنات وتنفیذها في المملكة العربیة السعودیة مشاك، )١٩٩٥(الوابل، وابل بن على،  .٦
 الثانى، المجلد الثانى والثالثون، د، العدمجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة ، دراسة میدانیة–

  .جامعة اإلسكندریة
المحاسبة  ،)٢٠٠٠ (،؛ محرم، زینات محمد؛ الخطیب، صبحي محمودجمعة، إسماعیل إبراهیم .٧

  .، الدار الجامعیةج بحوث العملیات في اتخاذ القراراتاإلداریة ونماذ
المحاسبة اإلداریة مدخل محاسبة المسؤولیة  ،)١٩٩٦ (حنان، رضوان حلوة؛ كحالة، جبرائیل، .٨

  .افة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، مكتبة الثقوتقییم األداء
  .المحاسبة اإلداریة ،)٢٠٠٤ (ریشو، بدیع الدین، .٩

دراسة تحلیلیة لألبعاد الـسلوكیة للموازنـات التخطیطیـة بـین  ،)١٩٨١ (راهیم عثمان،شاهین، إب .١٠
  .یة للتكالیف، الزقازیق، الجمعیة العربالنظریة والتطبیق

دراسة تأثیر الموازنة االستیرادیة على نتائج أعمال  ،)٢٠٠٤( محمد عیاد، دعامر، احم .١١
، رسالة ماجستیر غیر شركات بنغازي دراسة تطبیقیة على –الشركات الصناعیة في لیبیا 

 .منشورة، جامعة قاریونس، كلیة االقتصاد قسم المحاسبة، الجماهیریة العربیة اللیبیة

مجلــة العلــوم  ،الجوانــب الـسلوكیة للموازنــات التخطیطیـة ،)١٩٨٥ (عبـد الـرحیم، محمــد محمـود، .١٢
  .ة الكویت، العدد األول، جامعاالجتماعیة

العوامل المحددة للعالقة بین المشاركة  ،)٢٠٠٢(، ، مؤید محمد علينور، عبد الناصر؛ الفضل .١٣
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فــــي إعــــداد الموازنــــات والرضــــى عــــن العمــــل والمنظمــــة دراســــة محاســــبیة مقارنــــة بــــین الــــشركات 
، ٢٩ ، مجلــد الجامعــة األردنیــة-مجلــد دراســات، المــساهمة العامــة الــصناعیة العراقیــة واألردنیــة

  .العدد الثاني، تموز
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